
فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال چهارم، شماره 13 
صفحـــــــــــــه  79 _   114

حديث »مرگ جاهلی«
و داللت آن بر »اصل انگاری امامت«*

     موسی اسفندیاری1

چکیده
یکــی از روایــات مطرح در »اصل انگاری امامت«، حدیث »مرگ جاهلی« اســت که در 

شــش موضوع، از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شــده اســت؛ این حدیث در چهار موضوع »لزوم 

تبعیت از امام، پرهیز از تفرقه در جماعت مسلمانان، آثار وجود بغض امیرالمؤمنین؟ع؟ 

در قلب مســلمان و نتیجۀ اصرار بر شــرب خمر« با ســند صحیح و در دو موضوع »ترک 

حج و ترک جهاد« با سند غیر صحیح در منابع اهل سنت نقل شده است.

شــمول ایــن حدیث بر برخــی از موضوعات فقهــی مانند اصرار بر شــرب خمر، موجب 

تشــکیک برخــی از مخالفیــن در داللت آن بر »اصل بودن امامت« شــده کــه با توجه به 

شــأن ورود ایــن روایات و قرائن موجــود در آن ها می توان ضروری بــودن تمام موضوعات 

چهارگانه و حتی اصل بودن برخی از آن ها را ثابت نمود.

 کلیدواژه هــا: حدیــث معرفــت امــام، اصــل انــگاری امامــت، مــرگ جاهلــی، حدیــث

»َمن ماَت«.

*  تاریخ دریافت: 93/9/5، تاریخ پذیرش: 94/1/29.

 1. دانـــش آموختـــۀ حـــوزۀ علمیـــۀ قـــم و فـــارغ التحصیـــل مرکـــز تخصصـــی امامـــت اهـــل بیـــت؟مهع؟.
m.saber110@yahoo.com 
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مقدمه
یکــی از موضوعــات مورد مناقشــه بیــن فریقین، موضوع »اصــل انگاری« یــا »فرع فقهی 

دانســتن« مســئلۀ امامت است. در نگاه اهل ســنت، امامت با رویکرد مدیریت جامع 

اســالمی، یک مســئلۀ فقهی است که انتخاب آن از تکالیف مردم محسوب می شود؛1 

درحالی که در کالم امامیه، مســئلۀ امامت با رویکرد حجت اهلل و خلیفۀ رســول اهلل؟ص؟ 

بــودن امــام، از مهم ترین اصول دین و نزد برخی، از ضروریات مذهب2 شــمرده می شــود 

کــه نصــب آن بــر عهــدۀ خداونــد و اعــالم آن وظیفــۀ پیامبــر اکــرم؟ص؟ و اطاعــت از امام 
تکلیف مردم بیان شده است.3

در میــان دالیل روایــِی »اصل انگاری امامت«، یکــی از احادیث مطرح، حدیث »مرگ 

جاهلــی«4 اســت. این حدیث با الفاظ مختلــف و در موضوعات گوناگونی از زبان نبی 

مکرم اســالم؟ص؟ در منابع فریقین نقل شــده اســت؛ به گونه ای که تفتازانی آن را حدیث 

م دانســته و حتی برخی از مباحث کتاب شــرح المقاصد را بر اساس آن پایه ریزی 
ّ
مســل

 من فن املعقوالت فهیا من 
ً
 لیس من املهمات، ولیس أيضا

ً
1.غزالــی می گویــد: »النظــر یف اإلمامة أيضا

الفقهیــات« )غزالــی، ابوحامد، االقتصاد فی االعتقاد، 253/1( ســیف الدین آمدی نیز می گوید: 
»واعلــم ان الــكالم یف االمامــه لیس من اصول الديانات و ال من امور الالبديات« )آمدی، ســیف 
الدین، غایة المرام، 363/1( هم چنین الزمۀ کالم اشاعره مبنی بر اینکه نصب امام از تکالیف 

مردم است، فرعی و فقهی دانستن امامت است.
2. نسبت منطقی میان اصل و ضروری، نسبت عام و خاص مطلق است؛ یعنی هر آنچه اصل دین 
محســوب شود قطعًا ضروری دین هســت، ولی چه بسیار ضروریاتی که اصل شمرده نمی شوند. 
م است اینکه هرکس منکر ضروری دین شود، قطعًا خارج از 

ّ
از سوی دیگر آنچه بین فریقین مسل

دین محسوب می شود. )ر.ک: دائرة المعارف الشیعة و العامة، ذیل کلمۀ اصل(
3. عالمۀ مجلسی می فرماید: »ما اجع علیه الفرقة املحقة من كون االمامة من اصول الدين رّدا عل 
اصة متواترا ›من مــات و مل يعرف امام  املخالفــين القائلــين بانــه مــن فروعه و قــد روت العامة و الن

زمانه مات میتًة جاهلیة‹« )مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، 386/8(.
4. به دلیل آنکه در این تحقیق تمام روایات »میتۀ جاهلی« با موضوعات مختلف موردبررســی قرار 
می گیــرد، ازایــن رو عنوان »حدیث معرفت امام«، نامی اخص برای معنایی اعم اســت که کاربرد 

آن برای اعم، وافی نخواهد بود.
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کــرده اســت.1 در منابع امامیه هم این حدیث جــزء احادیث قطعیه و نزد برخی، متواتر 

دانسته شده است.2 این حدیث در موضوعات زیر بیان شده است:

1. »عدم اطاعت از امام موجب مرگ جاهلی است«. با 4 تعبیر، از طریق 7 صحابی 
و با 12 سند و 12 لفظ.3

2. »انشــقاق در جماعــت مســلمانان، موجب مرگ جاهلی اســت«. بــا 3 تعبیر، از 

طریق 4 صحابی و با 6 سند و 24 لفظ.

3. »وجود بغض امیرالمؤمنین؟ع؟ در قلب انسان، موجب مرگ جاهلی است«. از 

طریق 3 صحابی و با 3 سند و 3 لفظ.

4. »اصــرار بــر شــرب خمر موجــب مرگ جاهلی اســت«. از طریق 3 صحابــی و با 5 

سند و 3 لفظ.

5. »ترک عمدی حج موجب مرگ جاهلی اســت«. این حدیث فقط به یک لفظ و 

یک سند و منحصرًا در یک منبع نقل شده است.

6. »تــرک جهــاد موجب مرگ جاهلی اســت«. ایــن لفظ در هیچ روایتــی در منابع 

نخســتین اهل ســنت یافت نشــده و امروزه بیشــتر توســط گروه های تکفیری برای 

تشویق برخی به جهاد علیه سایر مسلمین استفاده می شود.

هرچنــد برخــی از تألیفــات ماننــد راه رهایــی از مــرگ جاهلی اثــر مهدی فقیــه ایمانی و 

1. مثاًل در بحث لزوم ســمعی نصب امام پس از تمســک به آیۀ اولی االمر، دلیل روایی خود را همین 
حدیــث قــرار می دهد و می گوید: »و لقوله: ›من مــات و مل يعرف...‹ فاّن وجوب الطاعه والمعرفه 

یقتضی وجوب الحصول« )تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد فی علم الکالم، 476/3(
بر فهو املتواتر عن النب؟ص؟ أنه قال: ›من مات و هو ال  2. شیخ مفید در االفصاح می فرماید: »و أما الن
رج صاحبه عن اإلسالم«.  هل باإلمام ین يعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة‹ و هذا صريح بأن الج

)مفید، محمد بن محمد، اإلفصاح فی اإلمامة، مسألة الکالم فی اإلمامة(
3. در این مقاله با هدف اختصار در نقل احادیث، لفظی که دارای بیشترین تکرار و جامع ترین معنا 
نســبت به ســایر الفاظ باشــد به عنوان تعبیر اصلی و ســایر الفاظ هم راســتا، به عنوان لفظ مشابه 

در نظر گرفته شده است.
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بررســی حدیث معرفت امــام از منظر فریقین اثر عبدالمجید زهــادت، و مقاالتی مانند 

بررســی و معناشناســی تطبیقــی حدیــث مــن مــات نگاشــتۀ محمــد عــارف کاشــی، 

به صــورت مســتقل در تبییــن ایــن حدیــث و اعتبار ســنجی آن به رشــتۀ تحریــر درآمده 

اســت، ولی به دلیل عدم بررســی تمام گونه های این حدیث به ویژه از منظر منابع اهل 

ســنت، و عــدم پاســخگویی به تعارض داللــی برخی از موضوعــات فقهی این حدیث 

با »اصل انگاری امامت«، ضروری به نظر می رســید تا پژوهشــی نو با گســتره ای بیشــتر و 

دســته بندی کامل تر که دربردارندۀ کاوش رجالی سندها هم باشد، صورت پذیرد. این 

تحقیــق درصدد آن اســت تــا بر اســاس روش کتابخانه ای و با اســتفاده از منابع موجود 

در نرم افزارهــای اســالمی ماننــد الجامــع الکبیــر و مکتبة الشــامله، متن هــای مختلف 

حدیث را در منابع چهار قرن نخستین اهل سنت از حیث رجالی و داللی موردبررسی 

قرار داده و اشکاالت و ابهامات پیرامون داللت آن را مورد کنکاش قرار دهد.

1_ مفهوم شناسی »میتة جاهلیة« در منابع اهل سنت
مهم تریــن موضــوع در بحــث داللت حدیــث »مرگ جاهلــی«، معنای »میتــة جاهلیة« 

اســت؛ به گونه ای که می توان گفت محور اساســی اختالف اندیشــمندان امامیه و اهل 

سنت در داللت این حدیث، به اختالف در معنای »میتة جاهلیة« برمی گردد. برخی 

از اندیشمندان اهل سنت، »میتة جاهلیة« را به »مرگ همراه با جهل و تفرقه«4 و برخی 

دیگــر بــه »مــرگ در محیط هرج ومرج و بــی امامی«5 معنا می کنند. ایــن دو گروه، مفهوم 

»کافر شدن و خارج از دین بودن« را در معنای مرگ جاهلی در نظر نگرفته و حتی برخی 

از آن ها تصریح می کنند که »میتة جاهلیة« هیچ داللتی بر مفهوم کفر ندارد. این گروه، 

4. ازدی، محمــد بــن ابــی نصر، تفســیر غریب ما فــی الصحیحیــن، 377/1؛ ابن الملقــن، عمر بن 
علــی، البدرالمنیــر، 528/8؛ ســبتی، عیــاض بــن موســی، مشــارق االنــوار، 390/1؛ ســیوطی، 
عبدالرحمن بن ابی بکر، الدیباج علی مسلم، 459/4؛ نووی، یحیی بن شرف، صحیح مسلم 

بشرح النووی، 1 238/2.
5. عسقالنی، ابن حجر، فتح الباری، 1 5/3؛ عینی، محمود بن احمد، عمدة قاری، 178/24.



83

ت«
مام

ی ا
گار

ل ان
ص

ر »ا
ن ب

ت آ
دالل

« و 
لی

جاه
گ 

»مر
ث 

دی
ح

مخالف امام را کافر ندانسته و او را تنها فردی عاصی قلمداد می کنند.1

در صــورت پذیرفتــن ایــن معانــی، تمــام موضوعاتــی که تعبیــر »میتة جاهلیــة« در مورد 

آن هــا به کاررفته اســت، به ویــژه موضوع امامت، جزء مســائل فرعــی و از مباحث فقهی 

محســوب می شــوند2؛ این در حالی اســت که با مراجعه به منابع اهل ســنت به راحتی 

می تــوان دریافــت کــه محــدود کــردن »میتــة جاهلیــة« به ایــن دو معنــا و خــارج نمودن 

معنــای کفــر از دایرۀ مفهومی آن، مقبول تمام اندیشــمندان اهل ســنت نبوده و با موارد 

زیر تناسب نداشته و گاهی در تضاد قرار دارد.

1_ وعیدهــا و تهدیدهایــی کــه در ابتــدا یا در ادامــۀ این روایات آمده اســت: »لیق اهلل يوم 

القیامــه الحجة له«،3 »قد خلع ربقة االســالم عــن عنقه«،4 »فلیُمت هیوديا او نصرانیا«،5 

»من خرج عل امیت ... فلیس من و لسُت منه«،6 »وحشر يوم القیامة مع عبدة األوثان 
واألصنام إل النار«.7

2_ مفهــوم واژۀ »جاهلیــة« در برخــی آیــات قــرآن کریم که به داشــتن باورهای کفــر آلود،8 

1. ســندی، محمد بن عبدالهادی، حاشیة الســندی علی سنن النسایی، 123/7؛ ابن ابی شیبه، 
عبداهلل بن محمد، المصنف، 7/.452

2. ابــن تیمیــه بــا در نظــر گرفتــن همیــن معانی گفته اســت: »فإن النــب؟ص؟ قد قال: ›مــن مات میتة 
جاهلیة‹ فی أمور لیست من أرکان اإلیمان التی من ترکها کان کافرا. کما فی صحیح مسلم: ›من 
ُته جاهلیــة‹ وهذا الحدیث یتنــاول من قاتل فــی العصبیة ولکن 

َ
قتــل تحــت رایة عمیــة... َفْقتل

ال یکفــر المســلم باالقتتــال فی العصبیة فکیــف یکفر بما هو دون ذلک«. )ابــن تیمیه، احمد بن 
عبدالحلیم، منهاج السنه، 113/1(

3. نیشابوری، مسلم بن حجاج، الصحیح، 22/6.
4. ابــن حنبــل، احمــد، المســند، 202/4؛ ازدی، ابــو داود، الســنن، 426/2؛ ترمــذی، محمــد بــن 

عیسی، السنن، 226/4.
5. عدنی، محمد بن یحیی، االیمان، 103/1.

6. نیشابوری، مسلم بن حجاج، الصحیح، 1476/3 )نقل به مضمون(.
7. رقیق، ابراهیم بن قاسم، قطب السرور فی اوصاف الخمور، 114/1.
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8. آل عمران/154: >یظ
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انــکار عدالــت الهی و قضاوت عادالنۀ پیامبر اکــرم؟ص؟1 و گمراهی و انحراف در عقیده 
و فکر2 معنا شده است.3

3_ فرمان پیامبر اکرم؟ص؟ مبنی بر وجوب قتل فارِق جماعت.4
4_ فتوای شافعی مبنی بر وجوب جنگ با مخالفین بیعت.5

5_ فتـــوای حنابلـــه مبنـــی بـــر اهـــل بدعـــت6 و بغـــی7 بـــودن مخالـــف امـــام و وجـــوب قتـــال 
بـــا آن هـــا. 

6_ کردار عبداهلل بن عمر در اصرار به بیعت شــبانه با حجاج، حتی با تحقیرش توســط 

اهلیة«  ، و الفائدة یف هذا الترتیب أن غیر الق: أديان كثیرة، و أقبحها مقاالت أهل الج من غیر حّقٌ
هل باهلل تعال«. اهلیة أی الشرک و الج آلوسی نیز می گوید: »ظن أهل الج

ون< فخررازی می گوید: »وقتی پیامبر اکرم؟ص؟ بین بنی قریظه و 
ُ
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1. مائده/50: >أ
بنی نضیر قضاوت کرد، بنی نضیر خشمگین شده و گفتند: ما به حکم تو رضایت نمی دهیم؛ زیرا  
تو دشمن ما هستی! پس خداوند متعال، این آیه را نازل فرمود: )مفاتیح الغیب، 375/12(.«.
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3. ر.ک: بررسی حدیث معرفت امام از منظرفریقین، ص 75.
ماعه فاقتلوه« )نســائی، احمد بن شــعیب، المجتبی  4. پیامبــر اکــرم؟ص؟ می فرمایند: »من فارق الج

من السنن، 92/7؛ خطیب بغدادی، احمد بن علی، الفقیه والمتفقه، 417/1(.
5. مــاوردی، علــی بن محمد، الحاوی الکبیر، 105/3. شــافعی بعد از تقســیم مخالفین به 3 قســم 
امس: أن يتظاهروا عل خلع اإلمام الذی قد انعقدت  می گوید: »فإما ما وجب قتاهلم علیه:... والن
بیعتــه ولزمــت طاعته، روی عبد اهلل بن عمر عن رســول اهلل؟ص؟ أنه قال:›...ومن مات ولیس یف 
عنقــه بیعــة مــات میتة جاهلیة‹«. واین حکم نه با گمراهــی و جهالت و نه با بی امامی و عصیان 

تناسب ندارد.
6. اللکائــی، هبة اهلل بن حســن، اعتقاد اهل الســنه، 161/1؛ ابــن ابی یعلی، محمد بن محمد، طبقات 
ارج عصا املسلمين وخالف الثار  الحنابله، 244/1: »ومن خرج عل إمام املسلمين ...فقد شق هذا الن
روج علیه ألحد  ارج علیه مات میتة جاهلیة وال یل قتال السلطان وال الن عن رسول اهلل، فإن مات الن
من الناس مفن فعل ذلک فهو مبتدع عل غیر السنة والطريق« درجای ديگر می گويد: »ومن خرج عل 

إمام من أمئة املسلمين فهو خارجی«.
روج عن اإلمام ملا روی  وز الن 7. شیرازی، ابراهیم بن علی، المهذب، 217/2: »كتاب قتال أهل البغی: ال یج

ابن عمر أن النب؟ص؟ قال ›... ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه میوت میتة جاهلیة.‹«
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او، با استناد به روایت »من مات ومل يبايع إمام عصره وزمانه مات میتًة جاهلیًة«.1
7_  برداشت محمد بن عبدالوهاب از جاهلیت.2

8_ حکــم علمــای اهــل ســنت مبنــی بــر کافــر دانســتن منکــر خالفــت ابوبکر بــه دلیل 
مخالفتش با جماعت مسلمانان.3

2_ موضوعات پنج گانه ای که به »مرگ جاهلی« موصوف شده اند
2_ 1_ لزوم تبعیت از امام

ــاص داده  ــود اختصـ ــه خـ ــه را بـ ــای امامیـ ــه علمـ ــترین توجـ ــات بیشـ ــته از روایـ ــن دسـ ایـ

ــر  ــام« تعبیـ ــه »حدیـــث معرفـــت امـ ــات بـ ــن  روایـ ــه از ایـ ــای امامیـ ــی از علمـ اســـت. برخـ

نمـــوده4 و بـــا توجـــه بـــه وجـــود حدیـــث نبـــوی »مـــن لـــم یعـــرف امـــام زمانـــه مـــات میتـــة 

جاهلیـــة« در منابـــع امامیـــه، آن هـــا را به عنـــوان شـــاهد و مؤیـــد روایـــت معرفـــت امـــام 

ــر و 12  ــا 4 تعبیـ ــنت بـ ــل سـ ــتین اهـ ــع نخسـ ــات در منابـ ــن روایـ ــد.5 ایـ ــوب کرده انـ محسـ

لفـــظ مشـــابه، از طریـــق 7 صحابـــی نقل شـــده اســـت.

1. توحیدی، علی بن محمد، البصائر والذخائر، 151/7؛ آبی، منصور بن حسین، نثر الدرر، 66/2: 
، فقال الّجاج: ›إحــدی محقات أب عبد الرمحن!‹ 

ً
»اســتأذن عبــد اهلل بــن عمر عل الّجاج لیال

فدخل، فلما وصل إلیه قال له الّجاج: ›ما جاء بک؟‹ قال: ›ذكرت قول رسول اهلل؟ص؟:” من 
ف عن بیعة عل بن أب 

ّ
مات ومل يبايع إمام عصره وزمانه مات میتًة جاهلیًة “‹، فقال له: ›أتتخل

طالب وتبايع عبد امللک؟ بايع رجل فإّن يدی عنک مشغولة، ومّدَ إلیه رجله!‹«
2. ابن عبدالوهاب، محمد، مســائل الجاهلیة، 10: »أما الجاهلیة هی التی لیس فیها رســول ولیس 
فیهــا کتــاب. والمــراد بها: ما کان قبــل بعثة النبی؟ص؟ لنه قبــل بعث النبــی؟ص؟ کان العالم کله 

یموج فی ضالل وکفر وإلحاد«.
3. مقریــزی، احمــد بــن علی، امتاع االســماع، 218/9؛ ابن عابدین، محمد امین بن عمر، حاشــیه 

رّد المختار، 605/1.
4. به دلیل آنکه این عنوان با مدلول احادیث اهل سنت تناسبی نداشته و بیشتر با الفاظ احادیث 

امامیه منطبق است، عنوان »لزوم تبعیت از امام« را برگزیدیم.
5. ر.ک: کتاب بررسی حدیث معرفت امام از منظر فریقین. از صفحۀ 97 به بعد.



86
 _ و

هم
ارد

چه
م و 

ده
سیز

رۀ 
ما

  ش
ی  _

ژوه
ت پ

مام
مۀ ا

لنا
ص

ف
13

93
ن 

ستا
تاب

   و  
هار

ب

2_ 1_ 1_ »من مات ولیس علیه إمام مات میتة جاهلیة«1

ایــن حدیــث از طریق معاویه، ابوهریره و ابن عباس نقل شــده اســت. هرچند دو طریق 

اول دارای ســند صحیــح هســتند ولــی به دلیــل وجود خلیــد بن دعلــج2 در طریق ابن 

عباس، این ســند تضعیف شــده است. این حدیث در منابع نخستین اهل سنت به 

دو لفظ دیگر هم یافت می شود: »من مات لیس علیه إمام مفیتته جاهلیة«3 و »من مات 
ولیس له إمام مات میتة جاهلیة«.4

2_ 1_2_ »من مات بغیر امام مات میتة جاهلیة«5

این حدیث در منابع نخستین اهل سنت به دو طریق عبداهلل بن عمر  و  معاویه نقل شده است. 

طریق معاویه دارای دو ســند متفاوت اســت؛ یکی به َذکوان بن عبداهلل6 و دیگری به شــریح بن 

عبید7 ختم می شود که هر دو دارای توثیق هستند. ولی در طریق عبداهلل بن عمر، خارجة بن 

1. ابن ابی عاصم، احمد بن عمرو، همان، 503/2؛ ابویعلی، احمد بن علی، المســند، 1 366/3؛ 
ابــن حبــان، محمــد، المجروحیــن، 286/1؛ طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد، المعجم االوســط، 

.70/6
2. رجالیــان اهــل ســنت او را تضعیــف نمــوده و بــرای او از تعابیــری ماننــد »متــروک« و »لیــس بثقــة« 
اســتفاده کرده اند. ذهبی، محمد بن احمد، ســیر اعالم النبالء، 1 224/3 رقم 71؛ مزی، یوسف 

بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، 308/8 رقم 1716.
3. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم االوسط، 361/3؛ همو، المعجم الکبیر، 289/10.

4. ابن قانع، عبدالباقی، معجم الصحابه، 66/2؛ ابن حبان، محمد، الصحیح، 434/10؛ زهری، 
عبیداهلل بن عبدالرحمن، حدیث ابی الفضل زهری، 137/1.

5. طیالســی، ســلیمان بــن داود، المســند، 259/1؛ ابــن حنبــل، احمــد، همــان، 96/4؛ طبرانــی، 
سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 1 388/9؛ همو، مسند الشامیین، 437/2.

6. او غــالم أم المومنیــن جویریــه غطفانیــه و از بــزرگان مدینه اســت و در نزد رجالیان اهل ســنت ثقه 
محسوب می شود. ر.ک: ذهبی، محمد بن احمد، سیراعالم النبالء، 36/5.

7. بــه دلیــل عــدم ســماع او از برخی صحابــه، رجالیــان از او به »ثقة مدلــس« تعبیرکرده انــد. )ر.ک: 
ذهبــی، محمــد بــن احمد، ســیراالعالم النبــالء، 1 208/3 رقــم 63؛ هیثمی، علی بــن ابی بکر، 
مجمع الزوائد، 88/1( ذهبی می گوید: »أنه ثقة مدلس، فال يقبل منه إال ما تبين فیه مساعه من 

غیر تدلیس«. )ذهبی، محمد بن احمد، من تکلم فیه و هو موثق، 276/1(.
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مصعب1 حضور دارد که تضعیف شده است. برای این حدیث یک لفظ مشابه وجود دارد: 

»من مات من غیر  امام جاعة مات میتة جاهلیة«2 که از طریق عبداهلل بن عمر نقل شده ولی به 

دلیل حضور حسین بن قیس ملقب به َحَنش3 در سند آن، تضعیف شده است.

2_ 1_3_ »من مات ال طاعة علیه مات میتة جاهلیة«4

این حدیث به دو طریق عبداهلل بن ُعَمر و عامر بن ربیعه نقل شده است. در طریق دوم، 

عاصم بن عبیداهلل5 حضور دارد که تضعیف شــده اســت. چهار لفظ مشــابه برای این 

حدیــث وجــود دارد: »مــن مات یف غیــر طاعة مات میتة جاهلیــة«6 از طریق عبداهلل بن 

عمــر، »مــن مات لیس إلمــاِم جاعٍة علیه طاعة مات میتة جاهلیــة«7 از طریق معاذ بن 

جبــل، »مــن مات لیس لــه إمام جاعة علیه طاعة بعثه اهلل يــوم القیامة بعث من مات 

میتة جاهلیة«8 و »من أصبح لیس علیه أمیر جاعة وال ألمیر جاعة علیه طاعة بعثه اهلل 

1. رجالیــان او را »متــروک الحدیــث« و »ضعیــف جــدا« و »مدلــس« معرفــی کرده انــد. ر.ک: ذهبــی، 
محمد بن احمد، سیر اعالم النبالء، 1 369/3 رقم 113؛ مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب 

الکمال، 16/8 رقم 1592. هیثمی، علی بن ابی بکر، همان، 84/2.
2. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 440/12.

3. از او بــه »متــروک الحدیــث« تعبیر شــده اســت. ر.ک: عســقالنی، ابــن حجر، تهذیــب التهذیب، 
.313/2

4. طرسوســی، محمــد بــن ابراهیــم، مســند عبــداهلل بــن عمــر، 28/1؛ و همچنیــن ابــن ابــی شــیبه، 
همان، 457/7؛ ابن ابی عاصم، احمد بن عمرو، السنه، 503/2 با لفظ »وال طاعة«؛ ابن قانع، 
عبدالباقــی، همــان، 235/2 بــا لفــظ »وال علیه طاعة«؛ جوهری، مســند ابن الجعــد، 330/1 با 
لفــظ »ولیــس علیه طاعة«؛ ابن حنبــل، احمد، همان، 446/3؛ ابن زنجویــه، حمید بن مخلد، 
االمــوال، 46/1؛ بخــاری،  محمــد بن اســماعیل، التاریــخ الکبیــر، 445/6؛ رویانــی، محمد بن 

هارون، المسند، 364/2 با لفظ »ولیست علیه طاعة«.
545. بخاری، محمد بن اسماعیل، الکامل فی ضعفاء الرجال، 227/5. ابن حجر، اقوال رجالیان 

در تضعیف او را آورده است. )ر.ک: عسقالنی، ابن حجر، تهذیب التهذیب، 42/5(
6. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم االوسط، 287/7.

7. همو، المعجم الکبیر، 86/20.
8. همو، مسند الشامیین، 260/3.
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يوم القیامة میتة جاهلیة«1 از طریق ابوالدرداء. از میان این چهار لفظ، فقط حدیث اول 
دارای ســند صحیــح اســت و حدیث دوم بــه دلیل حضور عمرو بن واقــد2 و دو حدیث 

آخر  به دلیل حضور عبدالحمید بن ابراهیم3 تضعیف شده اند.

 2_ 1_4_ »من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة«4

این حدیث به دو طریق عبداهلل بن ُعَمر  و  معاویه نقل شــده اســت که هر دو دارای ســند 
صحیح هستند. برای این حدیث در منابع نخستین اهل سنت یک لفظ مشابه وجود 
دارد که به طریق عبداهلل بن عمر آمده ولی به دلیل وجود أحمد بن محمد المهری معروف 

به ابن رشدین5 تضعیف شده است: »من مات وال بیعة علیه مات میتة جاهلیة«6.

2 _ 1 _ 5_ بررسی داللت

هرچند برخی از ســندهای این احادیث دارای ضعف هســتند ولی با توجه به صحت 
برخی از سندها و هم چنین با عنایت به وجود تواتر معنوی حاصل شده از مجموع این 

روایات، می توان به صحت صدور آن از پیامبر اکرم؟ص؟ اطمینان پیدا نمود.7

1. ابن ابی عاصم، احمد بن عمرو، همان، 500/2.
2. ذهبــی، محمــد بن احمد، میــزان االعتدال، 292/3 رقــم 6466: »هو منکــر الحدیث«؛ بخاری، 

محمد بن اسماعیل، الکامل فی ضعفاء الرجال، 118/8 رقم 1283.
3. هرچنــد ابــن حبــان، محمد، او را جزء ثقات نقل کرده اما اکثر رجالیان اهل ســنت او را تضعیف 
کرده انــد. ر.ک: مزی، یوســف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمــال، 1 407/6 رقم 3704؛ هیثمی، 

علی بن ابی بکر، همان، 324/7.
4. نیشــابوری، مســلم بــن حجــاج، الصحیــح، 1478/3، ح 1851؛ ابــن حبــان، محمــد، الفوائــد، 
126/1؛ طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد، المعجــم الکبیــر، 1 334/9؛ ابــن البختــری، محمد بن 
عمــرو، مجمــوع فیه مصنفات ابــی جعفرابن البختری، 446/1؛ طرسوســی، محمد بن ابراهیم، 
همــان، 37/1؛ ابــو عوانه، یعقوب بن اســحاق، المســند، 416/4. در دو منبــع آخر به جای »فی 

عنقه« لفظ »فی رقبته« آمده است.
5. رجالیان اهل سنت او را تضعیف کرده اند. ر.ک: هیثمی، علی بن ابی بکر، همان، 294/6.

6. زهــری، محمــد بــن ســعد، الطبقــات الکبــری، 144/5؛ طبرانــی، ســلیمان بن احمــد، المعجم 
االوسط، 79/1.

7. با فرض عدم صحت تمام سندها، باز با توجه به قاعدۀ »َیقَوی بعضها بعضا«، صدور آن قطعی 
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 ایــن احادیث بر ســه نکته داللــت می کنند: یکم: لزوم وجود امام و ضرورت شــناخت 

او؛ دوم: وجــوب اطاعــت و تبعیــت از امام؛ ســوم: مقید نبودن این شــناخت و اطاعت 

به زمانی خاص؛

از مجمــوع ایــن نکات چنین به دســت می آید کــه وجود امام در همــۀ زمان ها ضرورت 

داشته و شناخت و اطاعت از او در همه زمان ها و بر همه مردم واجب است.

با توجه به معنای »میتة جاهلیة« که بر »کفر و خروج از دین« داللت دارد، لزوم شناخت 

امــام و وجــوب تبعیت از او جزء ضروریات دین محســوب شــده و مخالف آن در حکم 

کافر و غیرمســلمان قلمداد می شــود؛ به گونه ای که اکثر علمای اهل سنت بر پایۀ همین 

برداشت، به وجوب جنگ با مخالفین بیعت1 فتوا داده و دشمنان امام را اهل بدعت 
و بغی و خارج از دین می دانند2 که قتال با آن ها واجب است.3

خواهد بود. این قاعده در بین رجالیان اهل سنت برای تأیید بسیاری از احادیث تضعیف شده 
مورداستفاده قرار گرفته است؛ مانند حدیث »اقتدوا باللذين من بعدی أب بكر وعمر«. ابن حجر 
« صنعانی، عبدالرزاق بن همام، ســبل 

ً
می گویــد: »لــه طرق فهیا مقــال إالّ أّنه يقوی بعضهــا بعضا

الســالم، 11/2. )برای اطالع بیشــتر ر.ک: عســقالنی، ابن حجر، فتح الباری، 127/8؛ شــوکانی، 
محمــد بــن علی، نیــل الوطــار، 54/1؛ ابن کثیر، اســماعیل بن عمــر، البدایةوالنهایــة، 129/7؛ 

ذهبی، محمد بن احمد، سیرأعالم النبالء:215/2(.
1. مــاوردی، علــی بــن محمد، الحاوی الکبیر، 1 105/3 شــافعی بعد از تقســیم مخالفین به 3 قســم 
امس: أن يتظاهروا عل خلع اإلمام الذی قد انعقدت  می گوید: »فإما ما وجب قتاهلم علیه:... والن
بیعتــه ولزمــت طاعتــه روی عبد اهلل بن عمر عن رســول اهلل؟ص؟ أنــه قال:›...ومن مات ولیس یف 
عنقــه بیعــة مــات میتة جاهلیة‹«. واین حکم نه با گمراهی و جهالــت و نه با بی امامی و عصیان 

تناسب ندارد.
2. اللکائی، هبة اهلل بن حســن، اعتقاد اهل الســنه، 161/1؛ ابن ابی یعلی، محمد بن محمد، همان، 
ارج عصا املســلمين وخالف الثار عن  244/1: »ومن خرج عل إمام املســلمين ...فقد شــق هذا الن
روج علیه ألحد من  ارج علیه مات میتة جاهلیة وال یل قتال السلطان وال الن رسول اهلل فإن مات الن
الناس مفن فعل ذلک فهو مبتدع عل غیر السنة والطريق« درجای دیگرمی گوید: »ومن خرج عل 

إمام من أمئة املسلمين فهو خارجی«.
روج عن اإلمام ملا  وز الن 3. شــیرازی، ابراهیم بن علی، همان، 217/2: »كتاب قتال أهل البغی: ال یج
روی ابن عمر أن النب؟ص؟ قال: › ... ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه میوت میتة جاهلیة‹«.
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از طرفــی بــا توجــه بــه برخــی عبــارات علمــای اهــل ســنت، همچــون ابــن عبدالبــّر در 
االستیعاب1 و قرطبی در الجامع الحکام القرآن، 2 قطعًا این خالفت و امامت از اصول 
دین اســالم و عامل قوام نظام مســلمین محسوب شده و مخالف آن بی گمان از اسالم 

خارج شده و مرتد و کافر خواهد بود.

اکنون باید پرســید که چگونه بر کفر منکر خلیفه و خالفت او حکم می شــود، ولی اصل 
و ضروری بودن امامت پذیرفته نمی شــود؟! چگونه ممکن اســت الزمۀ عدم اعتقاد به 

امری، خروج از دین باشــد ولی خود آن امر از ضروریات و اصول آن دین نباشــد؟!

2_ 2_ لزوم عدم افتراق و جدایی در جماعت مسلمانان

این دســته از روایات مورد اســتناد بســیاری از علمای اهل ســنت مبنی بر حرمت قیام 

ضد حاکم جامعه حتی حاکم فاســق و جائر قرارگرفته اســت.3 این روایات با 3 تعبیر و 

24 لفظ مشابه، از طریق4 صحابی نقل شده است.

2_2_ 1_ »من مات مفارقا للجماعة فقد مات میتة جاهلیة«4

ایــن حدیــث از طریق عبداهلل بن عمر و با ســند صحیح نقل شــده اســت. از این طریق 

الفاظ دیگری هم با سندهای صحیح در منابع اهل سنت آمده است:
• »من مات وهو مفارق للجماعة فانه میوت میتة جاهلیة«5

الفة ركن من أركان الدين« )ابن عبدالبر، یوسف بن عبداهلل، االستیعاب، 969/3(. 1 »الن
2. وی ذیــل آیــۀ 30 بقــره می گوید: »قــول اهلل تعال: >إنی جاعل فی الأرض خلیفــة<؛ هذه الية أصل یف 
لیفة و الخالف یف  نصــب إمــام و خلیفــة يســمع له و يطاع لتجتمع بــه الكلمة وتنفذ به أحــكام الن
 .» وجــوب ذلــک بــين األمــة و البين األمئــة ... وأهنا ركــن من أركان الديــن الذی به قوام املســلمين

)قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الحکام القران، 265/1(.
3. بربهاری، حســن بن علی، شــرح الســنه، 29/1؛ اللکائی، هبة اهلل بن حســن، اعتقاداهل الســنه، 

160/1، فصل فی اعتقاد ابن حنبل؛ ابن تیمیه، همان، 529/1.
4. ابن حنبل، احمد، المسند، 70/2 و 123؛ ابن االعرابی، احمد بن محمد، المعجم، 181/2.

5. ابــن حنبــل، احمــد، همــان، 83/2 و 154؛ ابــو عوانــه، یعقــوب بن اســحاق، المســند، 416/4؛ 
زبیری، مصعب بن عبداهلل، حدیث مصعب الزبیری، 101/1.
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• »من مات مفارقا للجماعة مفیتة جاهلیة«1
• »من مات مفارقا للجماعة فإنه میوت میتة جاهلیة«2

اهلیة«3 • »من مات مفارقا للجماعة فإنه میوت موت الج
• »من مات مفارقا للجماعة مات میتة جاهلیة«4

ماعة فإنه میوت میتة جاهلیة«.5 • »من فارق الج
• »من مات و هو مفارق للجماعة مفوته میتة جاهلیة«.6

• »من مات مفارقا للجماعة مات میتة جاهلیة«.7

ماعة مات میتــة جاهلیة«8 به طریــق عامر بن ربیعه  ایــن حدیــث بــا لفظ »من فــارق الج
هم نقل شده که به دلیل حضور عاصم بن عبیداهلل در سند آن تضعیف شده است.9

اعة و فارق الجماعة فمات میتة جاهلیة«10
َ

2 2_2_ »من خرج من الّط

ایــن حدیــث از طریق ابوهریره و با ســند صحیح نقل شــده اســت. از ایــن طریق الفاظ 

دیگری هم در منابع اهل سنت با سند صحیح آمده است:

1. ابو عوانه، یعقوب بن اسحاق، همان، 416/4.
2. ابن ابی عاصم، احمد بن عمرو، همان، 512/2.

3. ابن حنبل، احمد، المسند، 97/2.
4. ابن ســعد، لیث، مجلس من فوائد اللیث، 39/1؛ ابن حنبل، احمد، المســند، 93/2؛ طبرانی، 

سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 1 335/2.
5. ابن ابی عاصم، احمد بن عمرو، همان، 44/1.

6. همان، 514/2.
7. ابن سعد، لیث، همان، 39/1؛ ابن حنبل، احمد، المسند، 93/2؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، 

المعجم الکبیر، 1 335/2.
8. صنعانــی، عبدالــرزاق بــن همــام، همــان، 379/2؛ ابــن حنبــل، المســند، 133/2 و 445/3؛ 

المروزی، تعظیم قدر الصاله، 947/2 به نقل از مصنف عبدالرزاق آمده است.
9. اکثــر رجالیــان او را تضعیف کرده اند. مزی، یوســف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، 1 501/3؛ 

ذهبی، محمد بن احمد، میزان االعتدال، 353/2.
10. نسائی، احمد بن شعیب، المجتبی من السنن، 123/7.
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ماعة مفات مات میتة جاهلیة«1 اعة و فارق الج • »من ترک الّطَ
ماعة مفات مفیتة جاهلیة«2 • »من خرج من الطاعة و فارق الج

ماعة مفات مفیتته جاهلیة«3 • »من خرج من الطاعة أو فارق الج
ماعة مث مات فقد مات میتة جاهلیة«4 • »من خرج من الطاعة و فارق الج

ماعة و خالف الطاعة مات میتة جاهلیة«5 »من فارق الج
ماعة مات میتة جاهلیة«6 ماعة و فارق الج • »من خرج عن الج

در اکثــر منابــع بــه دنبــال ایــن حدیث، عبــارت »و من قاتــل تت راية عمیــة يدعو ال 
عصبیة او يغضب لعصبیة فقتل فقتلة جاهلیة« آمده است که هم می توان آن را گونه ای 
مســتقل از حدیــث »مــرگ جاهلــی« دانســت و هــم می تــوان تفســیری بــرای فــراز اول و 

نمونه ای از افتراق جماعت قلمداد نمود.

برخــی از علمــای اهــل ســنت با توجه بــه اینکه این عبــارت در برخی منابــع به صورت 

مســتقل7 و از طــرق دیگــری غیــر از طریــق ابوهریره نقل شــده،8 بــاب مســتقلی برای آن 

1. ابن ابی شیبه، عبداهلل بن محمد، همان، 462/7؛ ابن راهویه، اسحاق بن ابراهیم، المسند، 193/1؛ 
عدنی، محمد بن یحیی، همان، 115/1؛ نیشابوری، مسلم بن حجاج، الصحیح، 1476/3؛ همو، 
الکنی واالســماء، 930/3؛ نسائی، احمد بن شعیب، السنن الکبری، 314/2؛ ابن االعرابی، احمد 

بن محمد، همان، 403/2.
2. ابــو عوانــه، یعقوب بن اســحاق، المســند، 421/4؛ ابن حبان، محمد، الصحیــح، 1 441/0؛ ابن 

ابی شیبه، عبداهلل بن محمد، همان، 462/7 که با عبارت »من ترک« آمده است.
3. ابــن حنبــل، احمــد، المســند، 296/2 و 488؛ ابــن زنجویــه، حمید بــن مخلد، همــان، 45/1؛ 

خطابی، حمد بن محمد، العزله، 4/1؛ آجری، محمد بن حسین، الشریعه، 288/1.
4. ابو عوانه، یعقوب بن اسحاق، المسند، 422/4.

5. آجری، محمد بن حسین، همان، 289/1؛ صنعانی، عبدالرزاق بن همام، همان، 1 339/1.
6. ابن راهویه، اسحاق بن ابراهیم، همان، 192/1؛ ابن ابی عاصم، احمد بن عمرو، همان، 43/1 و 

436/2؛ آجری، محمد بن حسین، همان، 290/1.
7. ابن ماجه، محمد بن یزید، الســنن، 1302/2؛ نســائی، احمد بن شــعیب، المجتبی من السنن، 
123/7؛ رویانــی، محمــد بــن هــارون، المســند، 141/2؛ طبرانی، ســلیمان بن احمــد، المعجم 
االوســط، 192/4؛ مــروزی، نعیم بن حمــاد، الفتن، 161/1؛ رامهرمزی، یوســف بن عبدالرحمن، 

المحدث الفاصل، 237/1
8. از طریــق جنــدب بــن عبــداهلل در رویانــی، محمــد بن هــارون، همــان، 141/2؛ نســائی، احمد بن 
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در نظــر گرفتــه و آن را گونــه ای مســتقل از حدیث »مرگ جاهلی« قلمــداد کرده اند.1 ولی 
اکثر محققین این قســمت را تفســیر فراز اول دانســته و از توجه مســتقل به آن خودداری 

نموده اند.2

حد یفارق الجماعة ِشْبًرا فیموت اال 
َ
میره شیئا یکرهه فلیصبر فإنه لیس أ

َ
ی من أ

َ
2_2_3_ »من رأ

مات میتة جاهلیة«3

این حدیث از طریق ابن عباس و با ســند صحیح نقل شــده است. از این طریق الفاظ 

دیگری هم در منابع نخستین اهل سنت با سند صحیح آمده است:
 مات میتة جاِهلیة«4

 فیموت إالَّ
ً
ماعة شبرا حد يفارق الج

َ
• »... فإنه ما أ

ماعه اال مات میتة جاهلیة«5 • »... فإنه لیس احد يفارق الج
ماعه شبرا مفات مفیتته جاهلیة«6 • »... فإنه من خالف الج

ماعة شبًرا مفات إال مات میتة جاهِلیة«7 • »... فإنه من فارق الج

شــعیب، همــان، 123/7. از طریــق انــس بــن مالــک با کمــی اختــالف در طبرانی، ســلیمان بن 
احمد، المعجم االوسط، 132/1 آمده است.

1. ابن ماجه، محمد بن یزید، همان، 1302/2 بابی با عنوان »باب العصبیة«؛ و نسائی، احمد بن شعیب، 
همان، 123/7 »باب التغلیظ فیمن قاتل تحت رایة عمیة« را برای این احادیث در نظر گرفته اند.

 
َ

ــاَت َماَت ِمیَتًة َجاِهِلیــًة َوَمْن َقاَتل َ
َ

َماَعَة ف َ ج
ْ

اَعــِة َوَفاَرَق ال 2. متــن کامــل حدیــث: »من َخَرَج من الّطَ
ٌة َجاِهِلیٌة َوَمْن َخَرَج 

َ
 َفِقْتل

َ
یٍة يْغَضُب ِلَعَصَبٍة أو يْدُعو إل َعَصَبٍة أو يْنُصُر َعَصَبًة َفُقِتل َت َرايٍة ِعّمِ ْ تَ

ْســُت 
َ
یَس ِمّنِ َول

َ
ا واليِف ِلِذی َعْهٍد َعْهَدُه َفل َها َوَفاِجَرَها واليتحاش من ُمْؤِمِنَ یِت يْضِرُب َبّرَ ّمَ

ُ
عل أ

منه« )نیشــابوری، مســلم بن حجاج، الصحیح، 1476/3( این سه بخش حدیث در اکثر منابع 
با کمی جابه جایی ذکر شده است.

3. بخــاری، محمــد بن اســماعیل، الجامع الصحیــح، 2612/6؛ دارمی، عبداهلل بــن عبدالرحمن، 
الســنن، 314/2؛ ابو عوانه، یعقوب بن اســحاق، المســند، 423/4، ابن ابی زمنین، محمد بن 

عبداهلل، ریاض الجنه، 278/1.
4. ابن حنبل، احمد، المسند، 297/1.

5. ابو عوانه، یعقوب بن اسحاق، المسند، 423/4.
6. ابن حنبل، احمد، المسند، 275/1.

7. بخــاری، محمــد بــن اســماعیل، الجامع الصحیــح، 2588/6؛ نیشــابوری، مســلم بن حجاج، 
الصحیح، 1477/3 با کمی اختالف.
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ماعة شبرا فیموت مات میتة جاهلیة«1 • »... فإنه من يفارق الج
 مــات میتة 

 مفات إالَّ
ً
رج من الســلطان شــبرا حــد مــن النــاس ین

َ
• »... فإنــه لیــس أ

جاهلیة«2

2_ 2_ 4_ بررسی داللت

اکثر این روایات در منابع اهل سنت، به ویژه صحاح سته، با سند صحیح ذکر شده اند 

و صدور آن ها ازنظر علمای اهل ســنت قطعی قلمداد می شــود. این دســته از روایات بر 

سه نکته داللت می کنند: یکم: ضرورت تبعیت از جماعت؛ دوم: لزوم اطاعت از امام 

حتی در کار مکروه؛ سوم: حجت بودن اجماع مسلمانان.

به واسطۀ صحت اکثر سندها، مدلول این روایات از اعتبار بسیار باالیی برخوردار است 

و بــا عنایــت به معنــای »میتة جاهلیة« و ضــرورت در نظر گرفتن مفهــوم »کفر و خروج از 

دیــن« در معنــای آن، به راحتــی می توان اثبات نمود که اطاعت از امامی که مســلمانان 

بــه امامــت او معترف باشــند از ضروریات دین محســوب می شــود و مخالــف آن منکر 

اصل دین و خارج از اسالم قلمداد شده تا آنجا که حتی اگر حاکم اسالمی فردی جایر 

و ظالــم باشــد و مــردم را مجبور به اعمال منکر و مکروه نمایــد، باز اطاعت از او واجب و 
مخالفت با او حرام است.3

بـــا توجـــه بـــه اهتمامـــی کـــه مؤلفیـــن صحـــاح ســـته بـــه ایـــن گـــروه از حدیـــث »مـــرگ 

جاهلـــی« داشـــته4 و بـــا توجـــه بـــه فتـــوای اکثـــر قریـــب به اتفـــاق علمـــای اهـــل ســـنت 

1. ابویعلی، احمد بن علی، همان، 234/4.
2. ابــن حنبــل، احمد، المســند، 310/1؛ نیشــابوری، مســلم بن حجــاج، همــان، 1478/3 با کمی 

اختالف.
3. محمد بن عبدالوهاب می گوید: »أری وجوب الســمع والطاعة ألمئة املســلمين بّرهم وفاجرهم مامل 
الفة واجتمع علیه الناس ورضوا به وغلهبم بسیفه حیت صار خلیفة  يأمروا مبعصیة اهلل ومن ول الن

روج علیه« )مؤلفات محمدبن عبدالوهاب(، 11/1. وجبت طاعته وحرم الن
4. ایــن دســته از روایــات بــر خالف ســایر گونه ها در تمــام صحاح ســته و با ســندهای صحیح آمده 

است.
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ـــر حاکـــم فاســـق  ـــر وجـــوب اطاعـــت از حاکـــم و حرمـــت قیـــام علیـــه او _ هرچنـــد اگ مبنـــی ب

و ظالـــم بـــوده و به غیـــراز فرمان هـــای دیـــن اســـالم حکـــم کـــرده و عمـــل نمایـــد _،1 و بـــا 

توجـــه بـــه فتـــوای برخـــی از علمـــای اهـــل ســـنت بـــا اســـتناد بـــه ایـــن روایـــات مبنـــی بـــر 

کفـــر شـــیعیان و مخالفیـــن خالفـــت ابوبکـــر و عمـــر،2 کامـــاًل واضـــح اســـت کـــه برداشـــت 

ـــا اصـــل دیـــن  ـــر ضـــروری ی مؤلفیـــن صحـــاح ســـته و علمـــای اهـــل ســـنت ازاین روایـــت، ب

ـــه »مـــرگ جاهلـــی« را  ـــار برخـــی دیگـــر از ایشـــان ک ـــا گفت ـــر داللـــت داشـــته و ب ـــن ام ـــودن ای ب

بـــه »جهالـــت و عصیـــان« معنـــا کـــرده و امامـــت را موضوعـــی فرعـــی دانســـته اند، ســـازگار 

نخواهـــد بـــود.

فرمان هـــای وی،  از  اطاعـــت  و  او  بـــه  و معرفـــت  امـــام  انتخـــاب  کـــه  اســـت  چگونـــه 
مســـئله ای فرعـــی و فقهـــی باشـــد، ولـــی مخالفـــت بـــا آن موجـــب ارتـــداد و کفـــر شـــود؟ 
چگونـــه ممکـــن اســـت موضوعـــی جـــزء فروعـــات فقهـــی باشـــد ولـــی لـــوازم آن از اصـــول 
ـــوازم یـــک موضـــوع،  ـــه ل ـــزام ب ـــه عـــدم الت ـــرد ک ـــوان ادعـــا ک ـــا می ت دیـــن محســـوب شـــود؟ آی
موجـــب خـــروج از دیـــن شـــود، ولـــی خـــود آن موضـــوع جـــزء اصـــول و ضروریـــات دیـــن 

نباشـــد؟

2_ 3_ نتیجۀ وجود بغض امیرالمؤمنین؟ع؟ در قلب مسلمان

ایــن دســته از روایــات از ســه طریق امیرالمؤمنیــن؟ع؟، عبداهلل بن عمــر  و  ابن عباس و 

بــا ســه لفظ مختلف به مناســبت دو  ماجرای اســتفادۀ مــردم از کنیۀ »ابو تــراب« برای 

1. نســـائی، احمـــد بـــن شـــعیب، المجتبـــی مـــن الســـنن، 92/7؛ خطیـــب بغـــدادی، احمـــد بـــن علـــی، 
ـــن محمـــد، الحـــاوی  ـــخ بغـــداد، 131/7؛ همـــو، الفقیـــه و المتفقـــه، 417/1؛ مـــاوردی، علـــی ب تاری
الکبیـــر، 1 105/3؛ اللکائـــی، هبـــة اهلل بـــن حســـن، همـــان، 161/1؛ ابـــن ابـــی یعلـــی، محمـــد بـــن 
محمـــد، همـــان، 244/1؛ بربهـــاری، حســـن بـــن علـــی، همـــان، 29/1؛ ابـــن تیمیـــه، احمـــد بـــن 

عبدالحلیـــم، همـــان 529/1؛ محمدبـــن عبدالوهـــاب، همـــان، 11/1
2. مقریـــزی، احمـــد بـــن علـــی، همـــان، 218/9؛ ابـــن عابدیـــن، محمـــد امیـــن بـــن عمـــر، همـــان، 
605/1؛ ابـــن تیمیـــه، احمـــد بـــن عبدالحلیـــم، همـــان، 529/1؛ محمدبـــن عبدالوهـــاب، همـــان، 

11/1؛ و بســـیاری از فتواهـــای علمـــای وهابـــی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ و دلداری پیامبر اکرم؟ص؟ به آن حضرت و هم چنین ماجرای برقراری 

پیمان اخوت بین مهاجرین و انصار ذکر شده است.

برابر با این دسته از روایات، پیامبر اکرم؟ص؟، خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:
»من مات يبغضک مات میتة جاهلیة وحوسب مبا عمل یف اإلسالم«.1

! مات میتة جاهلیة یاســبه اهلل مبا عمل  »مــن مــات وهو يبغضک يا علي
یف اإلسالم«.2

ماته اهلل میتة جاهلیة 
َ
بغضک أ

َ
 باألمن واإلمیان و من أ

َ
ک حّف حّبَ

َ
ال من أ

َ
»أ

وحوسب بعمله یف اإلسالم«.3

دو حدیــث اول مربــوط بــه ماجــرای اســتفاده از کنیــۀ »ابــو تــراب« توســط مــردم بــرای 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و ناراحتــی آن حضــرت اســت. پیامبر اکرم؟ص؟ در مقــام دلداری به 

آن حضــرت فرمودنــد: »ای علــی! هر کس با بغض تو بمیرد بــه مرگ کفر و جهالت مرده 

است ]ولی بااین حال[ اعمال یک مسلمان از او خواسته می شود«.

یعنی هرچند به حکم مردن به مرگ جاهلی، تمام اعمال او محکوم به حبط و نابودی 
اســت ولی بااین حال از او تمام تکالیف یک مســلمان هم خواســته می شــود و عذاب 
انجــام نــدادن آن اعمــال بر او بار می شــود؛ برخالف افــرادی که در جهالــت مرده اند که 
فقط محکوم به مرگ کفر هستند و مأمور به انجام تکالیف اسالم نبوده اند. و این بدان 
معنا اســت کــه مبغــض امیرالمؤمنین؟ع؟درعین حال که محکوم به مــرگ کفر و حبط 

اعمال است، عذابی دوچندان هم خواهد داشت.

حدیث ســوم نیز مربوط به ماجرای عقد اخوت بین مهاجرین و انصار اســت که پیامبر 

اکرم؟ص؟ محبت امیرالمؤمنین؟ع؟ را نشانۀ مؤمن و زمینه ساز امنیت در قیامت معرفی 

کرده و بغض نسبت به آن حضرت را مایۀ نابودی اعمال و زمینه ساز مرگ کفر می داند.

1. ابویعلی، احمد بن علی، همان، 402/1.
2. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 1 420/2.

3. همان، 1 75/1؛ همو، المعجم االوسط، 40/8.
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در ایــن احادیــث تصریــح شــده اســت کــه دشــمن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هرچند بــه مرگ 

جاهلــی مــرده و تمــام اعمال او محکوم به حبط و نابودی اســت، ولــی بااین حال تمام 

تکالیف یک مسلمان از او خواسته می شود.

2_ 3_ 1_ بررسی سند

ـــرة از  ـــی المغی ـــن از أب ـــداهلل از عبدالمؤم ـــن عب ـــا ب ـــعید از زکری ـــن س ـــوید ب ـــث اول را س حدی

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ و حدیـــث دوم را محمـــد بـــن عثمـــان از محمـــد بـــن یزیـــد الرفاعـــی 

از عبـــد اهلل بـــن محمـــد از لیـــث بـــن أبـــی ســـلیم از مجاهـــد بـــن جبـــر از عبـــداهلل بـــن 

عمـــر نقـــل کـــرده اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه قواعـــد رجـــال می تـــوان »حســـن« بـــودن ســـند و 
صحـــت صـــدور آن را ثابـــت نمـــود.1

1. در ســند حدیث اول: علی بن ربیعة أبوالمغیرة الکوفی از روایان صحاح ســته اســت که بر اســاس 
قاعدۀ »وثاقت راویان مشــترک در صحیحین« نیازی به بررســی رجالی ندارد. )برای اطالع بیشتر 
ر. ک: عسقالنی، ابن حجر، فتح الباری، 1 382/3؛ و شوکانی، محمد بن علی، همان، 217/1( 
عبداملؤمــن بــن عبیــد اهلل الســدویس به گفتۀ ابــن حجر و ابــن معین ثقه اســت. )عســقالنی، ابن 
حجر، تهذیب التهذیب، 433/6 رقم 812؛ مزی، یوســف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، 1 
444/8( زكريا بن عبداهلل بن يزيد النخعی الصهباین هم جزو ثقات ابن حبان، آمده است. )ابن 
حبان، محمد، الثقات، 252/8 رقم 13289( ســويد بن ســعید هم از راویان مســلم و ابن ماجه 
است؛ و ابن حنبل او را ثقه می داند؛ هرچند ابن معین و نسائی، احمد بن شعیب، او را تضعیف 
ــر نیســت، یعنی دلیل جرح ذکر نشــده و فقط  کرده اند، ولی ازآنجاکه جرح آن ها از نوع جرح مفّسَ
به لفظ کذاٌب یا مشــابه آن بســنده شده، پس جرح آن ها بر تعدیل سایر رجالیان ترجیح نداشته 
و بایــد بــه حکــم راوی مختلٌف فیه مراجعه کرد که بنا بر قواعد رجال اهل ســنت، رواِی مختلف 

فیه در مرتبۀ »َحَسن« قرار دارد.

تلف فیه فحديثه حســن« )عســقالنی،  ذهبــی در ترجمــه عبــداهلل بــن صالــح می نویســد: »أنــه من
رح والالة  ابــن حجــر، تهذیب التهذیــب، 228/5( و می گوید: »الصــواب التفصیل فــان كان الج
 واال عمــل بالتعديل وعلیه یمــل قول من قــدم التعديل«. )ذهبــی، محمد بن 

َ
هــذه مفســرا قبــل

احمــد، لســان المیــزان، 15/1(. محمــد ناصــر البانی در کتاب سلســلة االحادیــث الصحیحة، 
بیــش از پنجــاه حدیــث را بــا اســتفاده از ایــن قاعــده تصحیح نموده اســت. )برای اطالع بیشــتر 
ر.ک: ســیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الآللئ المصنوعه، 42/1 ذیل ترجمه کثیر بن شــنظیر؛ 
همو، تدریب الراوی فی شــرح تقریب النواوی، 309/1؛ هیثمی، علی بن ابی بکر، همان، ومنبع 



98
 _ و

هم
ارد

چه
م و 

ده
سیز

رۀ 
ما

  ش
ی  _

ژوه
ت پ

مام
مۀ ا

لنا
ص

ف
13

93
ن 

ستا
تاب

   و  
هار

ب

حدیــث ســوم را محمود بن محمد از حامد بــن آدم از جریر بن عبد الحمید از لیث بن 

أبی سلیم از مجاهد بن جبر از ابن عباس نقل کرده که همانند دو روایت باال می توان به 
»حسن« بودن سند و صحت صدور آن حکم کرد.1

الفوائد، 260/1؛ و زرکشی، محمد بن بهادر، البحرالمحیط فی أصول الفقه، 354/3(

در سند حدیث دوم: مجاهد بن جبر  و  لیث بن أبی سلیم الکوفی از روایان صحاح سته هستند. 
َهوی در هیچ یک از منابع رجالی، تضعیف یا توثیق نشــده اســت؛ بنابراین  عبد اهلل بن محمد الّطُ
در حکم »مجهول الوصف« یا »مستور« قرار می گیرد. حال اگر راوی مجهول باشد و نقل کنندۀ از او 
نیز فردی مجهول باشد، قطعًا به روایت او اخذ نمی شود. ولی اگر روای مجهول باشد و فردی ثقه از 
او روایت کرده باشد، در این صورت این راوی »مستور« یا »مجهول الوصف« نامیده شده و روایات 
او »جائز الحدیث« و مقبول اســت؛ مانند این روایت که شــاگرد عبداهلل بن محمدالطهوی، یعنی 
محمد بن یزید الرفاعی، شــخصی ثقه محســوب می شود؛ پس روایت عبداهلل بن محمد در مرتبۀ 
قبــول قــرار می گیرد )برای اطالع بیشــتر ر.ک: ذهبی، محمد بن احمد، میــزان االعتدال، 426/3 
ترجمــۀ مالــک بــن الخیــر الزیــادی؛ و منــاوی، عبدالرئــوف، الیواقیت و الــدرر، 127/2( أبوهشــام 
فاعی، از روایان مســلم، ترمــذی و ابن ماجه اســت. ابن عــدی او را جزو راویان  محمــد بــن یزیــد الّرِ
بخاری می داند. ابن معین در مورد او می گوید: »ما أری به بأٌس« که داللت بر معتبر بودن روایات 
او نــزد ابــن معیــن دارد. برخی مانند ابن حجر از اوا با عنوان »لیس بالقوی« که دال بر ذم اســت یاد 
کرده اند. )عســقالنی، ابن حجر، تهذیب التهذیب، 464/9 رقم 865( پس ابوهشــام الرفاعی بنا 
بــر گفتــۀ ابــن عدی، یا در حکم راوی مشــترک بین صحیحین اســت کــه نیازی به بررســی رجالی 
ندارد و یا در حکم راوی مختلٌف فیه است که در مرتبۀ َحَسن قرار دارد. محمد بن عثمان بن أبی 
شــیبة، جزو ثقات ابن حبان اســت. ذهبی او را »امام و حافظ« دانســته و از قول ابن عدی در مورد 
او می گوید: »مل أر  له حديثا منكرا« )ذهبی، محمد بن احمد، ســیر اعالم النبالء، 1 21/4( این در 
اب« و ابن خــراش او را »كان يضع الديث« 

ّ
حالــی اســت که عبــداهلل بن احمد بن حنبــل او را »کذ

معرفــی می کننــد، ولی برای تضعیف خود دلیلی نمی آورند؛ پس می توان گفت وی در حکم روای 
مختلف فیه خواهد بود. )ذهبی، محمد بن احمد، میزان االعتدال، 642/3(

1. مجاهد و لیث و جریر بن عبد الحمید الرازی، از روایان صحاح سته بوده و وثاقت آن ها موردقبول 
رجالیــان اســت. حامــد بــن آدم المــروزی؛ هرچند بخــاری نــام او را در بین ضعفاء مــی آورد و ابن 
حجــر او را تضعیــف می کنــد، ولــی ابــن عــدی در حــق او می گویــد: »... مل أر یف حديثــه إذا روی 
عــن ثقــة شــیئا منكــرا وإمنا يؤیت ذلــک إذا حدث عــن ضعیف« )بخــاری، محمد بن اســماعیل، 
الکامــل فــی الضعفاء، 409/3؛ عســقالنی، ابن حجر، لســان المیــزان، 505/2( و ابن حبان او را 
جــزو ثقات معرفی می کنــد. )الثقات، 218/8( پس در حکم راوی مختلٌف فیه بوده و روایات او 
در مرتبۀ َحَسن قرار می گیرد. محمود بن محمد المروزی، خطیب بغدادی و ذهبی او را »مستقیم 
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بنــا بــر صحــت هــر ســه روایــت، ایــن حدیــث جــزء احادیــث »مســتفیض یا مشــهور«1 
محســوب می شــود؛ و بنــا بــر ضعف راویان، بــا توجه به قاعــدۀ »یقوی بعض هــا بعضًا« 
صدور آن قطعی خواهد بود و قطعًا برخالف برداشت برخی از محدثین و شارحین اهل 

سنت، جزو احادیث ضعیف شمرده نخواهد شد.

2_ 3_ 2_ بررسی داللت

بــا توجــه به معنای »میتة جاهلیة« در منابع اهل ســنت و به دلیــل آنکه در این روایات 
هیــچ قرینــه ای مبنی بر ارادۀ معنای دیگــری از »میتة جاهلیة« وجود نــدارد، پس قطعًا 
بغض امیرالمؤمنین؟ص؟ موجب خروج از دین اسالم خواهد شد. این مفهوم در روایات 
متعــددی در منابع اهل ســنت با ســندهای صحیح از زبان پیامبــر اکرم؟ص؟ بارها مورد 

تأکید قرارگرفته است.2 مانند احادیث زیر:

قــال النبــی؟ص؟ لعلــي بــن أبــي طالب؟ع؟: »یــا علي! کــذب من زعــم انه 
یحبنــی ویبغضــک، یا علي! مــن احبک فقد احبنی، ومــن احبنی أحبه 
اهلل ومن أحبه اهلل أدخله الجنة، ومن أبغضک فقد ابغضنی ومن أبغضنی 

أبغضه اهلل ومن أبغضه اهلل ادخله الّنار«.3

الحدیــث« معرفی کرده انــد. )خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریــخ بغداد، 1 112/5؛ ذهبی، 
محمد بن احمد، تاریخ اإلسالم، 309/22(

1. در رجال اهل سنت اگر خبر واحدی فقط به واسطۀ یک راوی نقل شود »خبر غریب«؛ و اگر حداقل توسط 
دو روای نقل شده باشد »خبر عزیز«؛ و اگر توسط سه روای و باالتر نقل شود به طوری که به حد تواتر نرسد 

»خبر مشهور یا مستفیض« نام دارد. )الطحان، محمود بن احمد، تیسیر مصطلح الحدیث، 24(
2. ابــن حنبــل، احمــد، المســند، 292/6؛ ترمــذی، محمد بن عیســی، همــان، 635/5؛ ابویعلی، 
احمــد بــن علــی، همــان، 362/2؛ طبرانی، ســلیمان بــن احمد، المعجــم الکبیــر، 375/23؛ 
عمرانی، یحیی بن ابی الخیر، االنتصار فی الرد علی المعتزله، 896/3؛ قاری، علی بن سلطان 
محمــد، مرقــاة المفاتیــح، 1 242/1؛ وی چند روایت را بیان می کند: »عن أم ســلمة قالت: ›قال 
رسول اهلل؟ص؟: ”ال یب علیا منافق وال يبغضه مؤمن.‹“ رواه أمحد والترمذی و قال: ›هذا حديث 
حســن غريب إســنادا وقد ســبق ما يؤيده ...‹ وعن ابن عباس: ›لقد مسعت رسول اهلل؟ص؟ يقول: 
”من ســّب علیا فقد ســّبن ومن ســّبن فقد ســّب اهلل ومن ســّب اهلل عز وجل أكبه اهلل عل منخره 

...‹« )برای مطالعه بیشتر ر.ک: میالنی، سید علی، قادتنا کیف نعرفهم، 238/1(
3. زرندی، محمد بن یوسف، نظم درر السمطین، 1 03.
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ي! لو أن أمّتی صاموا حّتی 
ّ
قال النبی؟ص؟ لعلی بن أبی طالب؟ع؟: »یا عل

یکونوا کالحنایا و صلوا حّتی یکونوا کالوتار، ثم أبغضوک لکبهم اهلل تعالی 
فی الّنار«.1

ی! ال یبالی من مات و هو یبغضک، 
ّ
ی؟ع؟: »یا عل

ّ
رسول اهلل؟ص؟ یقول لعل

مات یهوّدیًا أو نصرانیًا«.2

ازآنجاکــه عــدم پایبنــدی به موضوعی موجــب از بین رفتن اصل دین شــود، پس قطعًا 

خــود آن موضــوع بایــد از ضروریــات و اصول دین باشــد، پس بغــض امیرالمؤمنین؟ع؟ 

موجــب خــروج از دین شــده3 و ازایــن رو شــناخت امیرالمؤمنین؟ع؟ و محبت داشــتن 

به ایشــان از ضروریات و اصول دین خواهد بود. از ســوی دیگر پرواضح اســت که نشانۀ 

محبــت، اطاعــت از محبــوب و عــدم نارضایتــی او اســت؛ بنابرایــن عــدم اطاعــت از 

دســتورات امیرالمؤمنیــن؟ع؟، موجــب غضــب آن حضــرت و مرگ با جهالــت و کفر و 

درنتیجه نابودی تمامی اعمال می شــود؛ و ازآنجاکه این اطاعت به صورت مطلق بوده 

و مقید به زمان خاص و دســتور خاصی نشــده اســت، پس امیرالمؤمنین؟ع؟ به حکم 

عقل باید منّزه از خطا و هوای نفس بوده و معصوم باشد؛ چراکه امر به اطاعت مطلق از 

فرد خطاکار، با حکمت خداوند متعال در هدایت بشر و سعادت او همخوانی نخواهد 

داشت.

از ســوی دیگر ازآنجاکه این ویژگی برای هیچ یک از اصحاب با ســند صحیح در منابع 

1. ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، 134/1.
2. اخطــب خــوارزم، موفق بن احمد، المناقب، 51؛ عســقالنی، ابن حجر، لســان المیزان، 521/4؛ 

با کمی تفاوت.
3. همان گونــه کــه صاحب مرقاة المفاتیح بعد از نقل چند روایــت در قدح بغض امیرالمؤمنین؟ع؟ 
می گویــد: »قــال رســول اهلل؟ص؟: ›مــن ســّب علّیا فقــد ســّبن.‹ أی من شــم علّیا فكأنه شــتمن؛ 
مفقتضــاه أن يكون ســّب عل كفرا« مؤلف دو احتمال »ممــول عل الهتديد والوعید، أو مبن عل 
االســتحالل« را هــم مطــرح می کنــد کــه با کمی دقــت در لســان روایات، مــردود بــودن آن ها ثابت 

می شود. )قاری، علی بن سلطان محمد، همان، 1 242/1(.
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اهل ســنت برشــمرده نشده اســت، دلیلی واضح بربرتری دستورات امیرالمؤمنین؟ع؟ 

بر گفته های دیگران و عدم صحت خالفت آن ها است.

2_ 4_  نتیجۀ اصرار بر شرب خمر

ایــن حدیــث بــه دو طریق محمــد بن منکــدر1 و عبداهلل بــن عمرو بن العاص نقل شــده 

است. ابن منکدر این حدیث را با لفظ:

مـــن شـــرب الخمـــر صباحـــا کان کالمشـــرک بـــاهلل حتـــی یمســـی وکذلـــک 
إن شـــربها لیـــال حتـــی یصبـــح و مـــن شـــربها حتـــی یســـکر لـــم یقبـــل اهلل لـــه 
صـــالة أربعیـــن صباحـــا ومـــن مـــات وفـــی عروقـــه منهـــا شـــیء مـــات میتـــة 

جاهلیـــة.2

 نقل کرده اســت که به دلیل حضور ابن ابی یحیی3 در ســند آن، این حدیث تضعیف 

شده است.

مهم تریــن طریــق این حدیــث، طریق عبداهلل بن عمرو بن العاص اســت کــه با دو لفظ 

بائث ومن شــرهبا مل يقبل اهلل منه صالة أربعين يوما فإن مات  مر أّم الن آمده اســت: »الن

وهی یف بطنه مات میتة جاهلیة«.4 و »ما من أحد يشرهبا فیقبل اهلل له صالًةأربعين لیلة 

نة فإن مات یف األربعين لیلة  وال میوت ویف مثانته منا یشء إال حّرم اهلل عزوجل علیه الج
مات میتة جاهلیة«.5

1. از بزرگان تابعین و راویان صحاح سته و کاماًل مورد وثوق رجالیان اهل سنت است. ر.ک: ذهبی، 
محمد بن احمد، سیر اعالم النبالء، 430/9؛ عسقالنی، ابن حجر، تهذیب التهذیب، 417/9؛ 

مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، 503/26.
2. صنعانی، عبدالرزاق بن همام، همان، 239/9.

3. »إبراهــم بــن ممــد بــن أب یی. قال أمحــد: َقَدری معتزل جهمــی، و قال یی القطــان: كذاب« 
)عسقالنی، ابن حجر، تهذیب التهذیب، 137/1(

4. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم االوسط، 82/4؛ دارقطنی، علی بن عمر، السنن، 247/4.
 5. ابــن ابــی عاصــم، احمــد بــن عمــرو، اآلحــاد و المثانــی، 106/2؛ ابــن ابــی منــذر، تفســیر القــرآن، 

287؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم االوسط، 117/1.
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لفظ اول با یک ســند نقل شــده و تمام راویان آن توثیق شــده اند.1 لفظ دوم با ســه ســند 

ذکر شده که فقط سند سوم آن صحیح است.2 سند اول به واسطۀ احمد بن رشدین3 

و سند دوم به واسطۀ حاتم بن منصور4 تضعیف شده است.

2_ 4_ 1_ بررسی داللت

بــا توجــه بــه اینکه در ســورۀ مائده، حکم شــرب خمــر صریح و شــفاف بیان شــده5 و با 

توجه به اینکه حاضرین در این جلسه همگی از اصحاب پیامبر اکرم؟ص؟ بودند و زمان 

زیادی هم از درگذشــت پیامبر اکرم؟ص؟ ســپری نشــده، 6 پس این مذاکره و پرسشــگری 

قطعــًا بــرای دانســتن حکم یک مســئلۀ فقهــی نبوده، بلکــه آنچه موجب ایــن گفتگو و 

1. »حدثنــا ابوبكــر النیســابوری و ابــو عمــر القــایض قاال حدثنا عل بن اشــكاب نا ممد بــن ربیعة ثنا 
الكم بن عبد الرمحن بن أب نعم ثنا الولید بن عبادة..«.

ب مرمی نا عبد العزيز بن ممد نا داود بن صالح 
َ
محد بن رشدين نا سعید بن أ

َ
2. سند اول: »حدثنا أ

ــایِش ثنا اُلَمیدی 
َ

عن ســامل بن عبد اهلل بن عمرعن أبیه« ســند دوم: »حدثنا حامت بن منصورالّش
عــن عبــد العزيزبــن ممد عن داود بن صالح عن ســامل عن أبیه« ســند ســوم: »حدثنا يعقوب بن 

محید ثنا عبدالعزيزبن ممد عن داود بن صالح عن سامل عن أبیه«.
3. هیثمی، علی بن ابی بکر، همان، 294/6. »رواه طبراین، سلیمان بن امحد، یف االوسط و شیخه 

امحد بن ممد بن الجاج بن رشدين و هو ضعیف«.
4. مجهول الحال است و توثیق یا تضعیفی برای او نقل نشده. فقط به عنوان یکی ازشیوخ عقیلی، 
صاحــب کتــاب الضعفــاء، از  او  یــاد شــده اســت. ر.ک: ذهبــی، محمــد بــن احمد، ســیر اعالم 

النبالء، 217/29.
5. مائدة/90.

صحــاب رســول اهلل؟ص؟ جلســوا بعــد وفــاة رســول اهلل؟ص؟ فذكــروا 
َ
ّنَ أبــا بكــر و عمــرو ناســا مــن أ

َ
6. »أ

رســلوین إل عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص أســأله 
َ
عظــم الكبائــر، فلــم يكــن عندهــم فهیــا علــم، فأ

َ
أ

مــر فأتیهتــم فأعلمهتــم ذلــک فأنكــروا وتواثبــوا حــیت أتــوه  فأخبــرین أن أعظــم الكبائــر شــرب الن
جیعــا یف داره فأخبرهــم أهنــم تدثــوا عنــد النــب؟ص؟ أن ملــكا مــن بــن إســرائیل أخــذ رجــال فخیــره 
نزيــر أو يقتلــوه إن أب فاختــار شــرب  مــر أو يقتــل نفســا أو يــزین أو يــأكل لــم الن بــين أن يشــرب الن
مــر وأنــه ملــا شــرهبا مل میتنــع مــن یشء أرادوه منــه وأن النــب؟ص؟ قــال ..«. )طبرانــی، ســلیمان بــن  الن
احمــد، المعجــم االوســط، 117/1؛ ابــن ابــی منــذر، تفســیر القــرآن، 287؛ ابــن ابــی عاصــم، احمــد 

بــن عمــرو، اآلحــاد و المثانــی، 106/2(.
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پرسشــگری شــده چیزی فراتر از آن بوده است؛ یعنی شناختن بزرگ ترین گناه کبیره که 
ارتکاب آن موجب از بین رفتن اصل دین و نابودی تمام اعمال می شود.1

به بیان دیگــر صحابــه و خلفــا در آن شــرایط اســتثنایی و خطرنــاک آغازیــن ســال های 

خالفت تازه پاگرفتۀ سقیفه و خطر هجوم دشمنان و قیام مرتدین که اصل و اساس دین 

را تهدیــد می کــرد، بــه دنبال این بودند که بدانند آنچه باالترین گناه و نابخشــودنی ترین 

عصیان یک مســلمان اســت و موجب از بین بردن تمام اعمال او می شــود، نزد خدا و 

رسولش چیست؟ این مسئله آن قدر اهمیت داشته که فکر بسیاری از اصحاب به ویژه 

ابوبکــر و عمــر را بــه خــود مشــغول داشــته و تــا آنجا پیــش رفته که بــه مذاکره و استفســار 

می رسد. پس یقینًا مسئله از پی جویی حکم یک مسئلۀ فقهی که در قرآن هم تفصیاًل 

بیان شده، فراتر بوده است. از سوی دیگر عکس العملی که اصحاب نسبت به پاسخ 

عبــداهلل بــن عمرو بــن العاص نشــان می دهند نشــان از اهمیت موضــوع و ارزش باالی 

آن دارد. به طوری کــه خلیفــه و اصحاب باآنکه پاســخ عبداهلل بن عمــرو بن العاص را از 

طریق عبداهلل بن عمر می شــنوند ولی خود برای شــنیدن پاسخ از زبان عبداهلل بن عمرو 

بن العاص به خانۀ او می روند و وقتی حدیث را از زبان او می شنوند، می پذیرند.

مجمــوع ایــن موارد به همراه محتوای تهدید آمیز  روایت، گویای تنفر زیاد شــارع مقدس 

از اصرار بر شرب خمر است؛ تا آنجا که آن را مساوی با انکار تمام دین قرار داده است؛ 

یعنی اصرار بر شــرب خمر یک مســئلۀ صرفًا فقهی و فرعی نبوده بلکه موضوعی اصلی 

و اساســی در دیــن اســت تــا جایــی که موجــب از بین رفتن اصــل دین و مــردن به مرگ 

جاهلی برای شارب خمر می شود.

هم چنیــن بــر اســاس روایاتی که در مورد شــارب خمر در منابع نخســتین اهل ســنت از 

طریــق عبــداهلل بن عمرو بن العاص آمده اســت این معنا تأیید می شــود که حکم مرگ 

جاهلــی برای شــارب خمر، نه به واســطۀ ارتکاب یک حرام فقهــی و نه برای بیان حکم 

1. در آیــۀ 31 نســاء، 37 شــوری و 32 نجــم، خداوند ارتکاب کبائر را موجب خلــود در جهنم و از بین 
بردن تمام اعمال معرفی کرده و اجتناب از آن را زمینه ساز غفران می داند.
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یــک مســئلۀ فقهــی، بلکه بــه خاطر اصرار او بر این عمل شــنیع اســت که شــارب خمر 

به واســطۀ تکرار این عمل از دین خارج شــده و مانند کافری اســت که به عبادت اوثان 

پرداخته و به مرگ جاهلی مرده باشد.

_ ســمعت رسول اهلل؟ص؟: »من شرب الخمر فسکر، سخط اهلل تعالی علیه 

أربعین یوما، ثم انتظر به الّتوبة، فإن تاب تاب اهلل علیه، و إن ســکر الّرابعة 

َقــاه، و هو فــی رْدغة الخبــال یــوم القیامة؛ أی: 
ْ
ی یل لــم یــرض اهلل عنــه حّتَ

ار«.1 هل الّنَ
َ
صدید أ

_ ســـمعت رســـول اهلل؟ص؟یقول: »مـــن شـــرب جرعـــة خمـــر لـــم یقبـــل اهلل 

ـــاب اهلل علیـــه، فـــإن مـــات وهـــو یشـــربها،  ـــاب ت ـــإن ت ـــه صـــالة جمعتیـــن، ف ل
مـــات کافـــًرا«.2

ِبــی؟ص؟: »من شــرب الخمــر فجعلها فی بطنه لــم تقبل له صالة  _ قــال الّنَ

سبعا، إن مات فیها مات کافًرا، فإن أذهبْت عقله عن شیء من الفرائض 
لم تقبل له صالة أربعین یوما، فإن مات فیها مات کافًرا«.3

_ قــال رســول اهلل؟ص؟: »من ســکر من الخمر لم تقبل له صــالة أربعین یوما، 
فإن مات فیها، مات کعابد وثٍن«.4

2_ 5_ نتیجۀ ترک عمدی حج

این حدیث فقط در کتاب االیمان عدنی، آمده است:

من کان عنده زاد وراحلة فلم یحج ولم یحبســه مرض حابس أو ســلطان 
جائر أو حاجة ظاهرة فلیمت یهودیا أو نصرانیا أو میتة جاهلیة.5

1. ابن ماجه، محمد بن یزید، همان، 1120/2.
2. عبداهلل بن وهب، الموطا، حدیث 61.

3. ابن ابی شیبه، عبداهلل بن محمد، همان، 97/5.
4. بزاز، احمد بن عمرو، المسند، 366/6.

5. عدنی، محمد بن یحیی، همان، 103/1.
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در سند این حدیث1 دو اشکال اساسی وجود دارد؛ یکی اینکه عبدالرحمن بن عبداهلل 

از تابعین بوده و هرگز پیامبر اکرم؟ص؟ را درک نکرده است، پس این روایت مرسل خواهد 

بود. دیگر آنکه هشام بن سلیمان المخزومی نزد برخی از رجالیان مانند ابو حاتم رازی 
»مضطرب الحدیث« بوده و تضعیف شده است.2

همچنیــن در ســایر احادیــث مشــابه کــه صحیح الســند هــم هســتند، عبــارت »میتة 

جاهلیة« نیامده است؛ مانند:
 من قدر علی أن یحج فلم یحج فلیمت یهودیا أو نصرانیا.3

 مــن ملــک زادا و راحلة تبلغــه فلم یحج بیت اهلل فال یضــره یهودیا مات أو 
نصرانیا.4

مــن ملــک زادا و راحلــة تبلغه إلــی بیت اهلل فلــم یحج فال علیــه أن یموت 
یهودیا أو نصرانیا.5

پس به دلیل مرسل و خبر واحد بودن حدیث و تضعیف هشام بن سلیمان المخزومی، 

می توان گفت عبارت »میتة جاهلیة« در این حدیث نوعی نقل به معنا و یا تفسیری از 

مؤلــف کتاب اســت نه جزئــی از حدیث، تا گونه ای مســتقل از حدیث »مرگ جاهلی« 

به حساب آمده و با داللت سایر روایات در تعارض قرار گیرد.

2_ 6_ ترک جهاد و ترک وصیت دو موضوع ادعایی در کالم گروهی از اندیشمندان سنی

گاهــی در برخــی از منابــع، احادیثــی بــا موضــوع وصیت و جهــاد، تحت عنــوان »مرگ 
جاهلــی« بازگــو شــده اند. درحالی کــه در منابــع روایی چهار قرن نخســتین اهل ســنت 

1. »حدثنا هشام بن سلیمان عن ابن جريج عن عبد الرمحن بن عبد اهلل قال رسول اهلل؟ص؟: ..«.
2. مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، 212/30.

3. فاکهی، محمد بن اسحاق، اخبار المکه، 381/1.
4. بزاز، احمد بن عمرو، المســند، 87/3؛، ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، تفســیر ابن ابی 

حاتم، 713/3.
5. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، 16/4.
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کــه عصــر طالیی تألیف مجامع روایی و تدوین صحاح ســته اســت، هیچ اثری از این 
 روایات یافت نمی شود.

 مثاًل روایت »من مات ومل يغز ومل یدث نفسه بغزو مات میتة جاهلیة«1 که امروزه تحت 
عنــوان »حدیــث جهــاد«، مستمســکی در دســت وهابیت جهت تشــویق برخــی برای 
جهاد با سایر مسلمانان، به ویژه شیعیان، مورداستفاده قرارمی گیرد، در هیچ منبعی از 

منابع چهار قرن نخستین یافت نمی شود.2

و یــا حدیــث »من مــات بغیر وصیة مات میتــة جاهلیة« که به عنــوان »حدیث وصیت« 
شــناخته می شــود، اولین بار در کتاب الحاوی الکبیر فی فقه مذهب اإلمام الشــافعی 
تألیف علی بن محمد بن حبیب ماوردی )متوفای 450 ق( با لفظ »من مات من غیر 

وصیة مات میتة جاهلیة«3 بدون ارائۀ سند، از پیامبر اکرم؟ص؟ آمده است.

نتیجه
بـــر اســـاس آنچـــه در ایـــن تحقیـــق بیـــان شـــد، مجموعـــه ای از احادیـــث تحـــت عنـــوان 
ـــز از افتـــراق در جماعـــت  ـــزوم اطاعـــت از امـــام، پرهی »مـــرگ جاهلـــی«، در موضوعـــات: ل
مســـلمانان و شـــاخصۀ ایمـــان بـــودن محبـــت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ معتبـــر بـــوده و در برخـــی 
از مـــوارد دارای اســـناد صحیـــح اســـت و بـــا توجـــه بـــه معنـــای »میتـــة جاهلیـــة« و قرائـــن 

1. برخــی از مؤلفیــن و محققیــن، ایــن حدیث را به صحیح مســلم باب اإلمارة، ســنن النســائی باب 
الجهــاد و ســنن أبــی داود بــاب الجهــاد مســتند می کننــد؛ امــا در تحقیقــات به عمل آمــده، این 
حدیث با لفظ »میتة جاهلیة« در چاپ های مختلف از این منابع یافت نشد. )مجلة البحوث 
اإلســالمیة. مجلــة دوریة تصــدر عن الرئاســة العامة إلدارات البحــوث العلمیة واإلفتــاء والدعوة 

.)www.alifta.com واإلرشاد
2. البتــه در برخی منابع نخســتین اهل ســنت، حدیثی شــبیه به این حدیث وجــود دارد، ولی فاقد 
ث نفســه بغزو مات عل شــعبة نفاق«  عبــارت »میتــة جاهلیــة« اســت: »من مات ومل يْغُز ومل َیّدِ
)نیشــابوری، مســلم بــن حجــاج، الصحیــح، 1517/3؛ ابوداود، ســلیمان بن اشــعث، الســنن، 
10/3؛ نســائی، احمد بن شــعیب، المجتبی من الســنن، 8/6؛ همو، السنن الکبری، 6/3، ابو 

عوانه، یعقوب بن اسحاق، المسند، 492/4؛ با اختالف اندکی در الفاظ(.
3. ماوردی، علی بن محمد، الحاوی الکبیر، 188/8.
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ذکـــر شـــده، کامـــاًل واضـــح اســـت کـــه هـــر ســـه موضـــوع از ضروریـــات و حتـــی از اصـــول 
ــه  ــارج شـــده و بـ ــا را انـــکار کنـــد، از دیـــن خـ ــر کـــس آن هـ ــوند و هـ دیـــن محســـوب می شـ

مـــرگ کفـــر و جاهلـــی مـــرده اســـت.

در حدیث شارب خمر، بر اساس قرائن بیان شده قطعًا مراد از این حدیث بیان حکم 

یک مسئلۀ فقهی نبوده، بلکه اصرار بر شرب خمر ازنظر شارع در حّد انکار دین و خروج 

از اســالم قلمداد شــده و موجب از بین رفتن اصل دین می شــود و این نشــان از اصولی 

بــودن موضــوع ترک شــرب خمر نزد شــارع مقــدس دارد؛ حدیــث ترک عمــدی حج نیز 

دچار ضعف سند بوده و خبر واحد محسوب می شود؛ از این رو قابلیت تزاحم با سایر 

احادیــث مــرگ جاهلی را نــدارد. درنتیجه هیچ گونه تضاد یا تزاحمــی بین موضوعات 

حدیــث »مــرگ جاهلی« نبوده و همگی، به ویژه موضوع معرفــت امام و تبعیت از او، از 

ضروریات و اصول دین هستند.
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 فهرست منابع

ابــن ابــی زمنین، ابوعبــداهلل محمد بن عبداهلل، ریــاض الجنه بتخریج اصول الســنة، تحقیق 
عبداهلل بن محمد البخاری، المدینه المنوره، مکتبه الغرباء االثریه، 1415 ق

ابــن أبی شــیبة الکوفی، أبــو بکر عبد اهلل بن محمد، الکتاب المصنــف فی األحادیث واآلثار، 
تحقیق: کمال یوسف الحوت، الریاض، مکتبة الرشد، 1409 م

ابن البختری، محمد بن عمرو، مجموع فیه مصنفات ابی جعفرابن البختری، تحقیق: نبیل 
سعدالدین جرار، بیروت، دار البشائر االسالمیة، 1422 ق

ابن الملقن، عمربن علی، البدرالمنیرفی تخریج األحادیث واألثار الواقعة فی الشــرح الکبیر، 
تحقیق مصطفی ابوالغیط، الریاض، دارالهجره، 1425 ق

ابن المنذر، ابوبکرمحمد بن ابراهیم، تفســیر القران تحقیق ســعد بن محمد الســعد، المدینه 
المنوره، دارالمآثر 1423 ق

ابــن تیمیــة الحرانی، أحمد بن عبد الحلیم، منهاج الســنة النبویة، تحقیق: د. محمد رشــاد 
سالم، مؤسسة قرطبة، 1406 م 

ابن حبان، ابو حاتم محمد بن حبان، الصحیح، تحقیق: شعیب األرنؤوط، بیروت، مؤسسة 
الرسالة 1414 ق

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ،  المجروحیــن مــن المحدثیــن والضعفاء والمتروکیــن، تحقیق: محمود ابراهیم 
زاید، حلب، دارالوعی 1396 ق

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ، الثقات، تحقیق سید شرف الدین احمد، بیروت، دارالفکر، 1395 ق

ابن حنبل، مسنداالمام احمد بن حنبل، مصر، موسسه قرطبة، بی تا، 

ابــن راهویــه، إســحاق بــن ابراهیــم بــن مخلــد، مســندابن راهویــه، تحقیــق: د.عبدالغفوربــن 
عبدالحق البلوشی، المدینة المنورة، مکتبة اإلیمان 1412 ق، 

ابــن زنجویــه، ابواحمــد حمیــد بــن مخلــد الخرســانی، االمــوال، تحقیــق شــاکرذیب فیاض، 
الریاض، مرکزالملک فیصل 1406 ق

ابــن عابدیــن، محمدامین بن عمر، حاشــیه رّد المحتارعلی الدر المختــار، بیروت، دارالکفر 
1412 ق

ابن عبد البر یوســف بن عبد اهلل بن محمد، االســتیعاب فی معرفة األصحاب، تحقیق: علی 
محمد البجاوی، بیروت، دار الجیل، 1412 ق، 

ابــن عبدالوهــاب، محمــد، مســائل الجاهلیــة التــی خالــف فیهــا رســول اهلل أهــل الجاهلیة، 
تحقیق: محمود شکری األلوسی، المدینة المنورة، الجامعة اإلسالمیة، 1396 ق، 

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ، محمــد، مؤلفــات محمــد بن عبد الوهــاب، تحقیق: عبد العزیز زید الرومی، د. 
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محمد بلتاجی، د. سید حجاب، الریاض، جامعة اإلمام محمد بن سعود، بی تا

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، بیروت، مکتبة المعارف، بی تا

ابوعوانة، یعقوب بن إسحاق االسفرائنی، مسند ابی عوانه، بیروت، دارالمعرفة، بی تا

ابــن ابــی یعلی، محمد بن محمــد، طبقات الحنابلة، تحقیق: محمــد حامد الفقی، بیروت، 
دار المعرفة، بی تا

الزدی، محمد بن ابی نصر، تفســیر غریب ما فی الصحیحین، تحقیق زبیده محمد ســعید، 
قاهره، مکتبه السنه 1415 ق

النصــاری، أبومحمــد عبــداهلل بن محمــد بن جعفر بن حیــان، طبقات المحدثیــن باصبهان 
والواردیــن علیها، تحقیق: عبدالغفور عبدالحق حســین البلوشــی، بیروت، مؤسســة الرســالة 

1412 ق

اآلبــی، أبــو ســعد منصور بن الحســین، نثر الــدر فی المحاضــرات، تحقیق: خالــد عبد الغنی 
محفوط، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1424 هـ

اآلجــری، أبوبکر محمد بن الحســین، الشــریعة، تحقیق: الدکتور عبد اهلل بن عمر بن ســلیمان 
الدمیجی، الریاض، دارالوطن 1420 ق

اآلمدی علی بن أبی علی، غایة المرام فی علم الکالم، تحقیق: حسن محمود عبد اللطیف، 
القاهره، المجلس العلی للشئون اإلسالمیة، 1391 م، 

البخــاری، محمد بن إســماعیل، التاریخ الکبیر، تحقیق: الســید هاشــم النــدوی بیروت، دار 
الفکر، بی تا

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _  ،  الجامــع الصحیــح، تحقیــق: د. مصطفــی دیــب البغــا، یمامــه، دار ابــن کثیــر
 1407 ق

البربهــاری، الحســن بــن علــی بــن خلــف، شــرح الســنة، تحقیــق: د. محمــد ســعید ســالم 
القحطانی، الدمام، دارابن القیم 1408 ق، 

البزار، أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البحر الزخار، تحقیق: د. محفوظ الرحمن زین 
اهلل، بیروت، مؤسسة علوم القرآن، مکتبة العلوم والحکم، 1409 م، 

ترمــذی، محمــد بن عیســی، الجامع الصحیح ســنن ترمــذی، تحقیق: أحمد محمد شــاکر، 
بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی تا

باکســتان،  الــکالم،  علــم  فــی  المقاصــد  شــرح  عمــر،  بــن  مســعود  ســعد الدین  التفتازانــی، 
دارالمعارف النعمانیة 1401 ق

التوحیــدی، ابوحیــان علــی بــن محمــد، البصائروالذخائــر، تحقیــق ودادالقاضــی، لبنــان، 
دارصادر 1419 ق



110
 _ و

هم
ارد

چه
م و 

ده
سیز

رۀ 
ما

  ش
ی  _

ژوه
ت پ

مام
مۀ ا

لنا
ص

ف
13

93
ن 

ستا
تاب

   و  
هار

ب

الجوهری البغدادی، علی بن الجعد، مسند ابن الجعد، تحقیق: عامر أحمد حیدر، بیروت، 
موسسه نادر 1410 ق

الحاکــم النیســابوری، محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل، المســتدرک علی الصحیحین، تحقیق: 
مصطفی عبد القادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1990 م

الخطابــی البســتی، أبــو ســلیمان حمــد بــن محمــد بــن ابراهیــم، العزلــة، القاهــره، المطبعــة 
السلفیة، 1399 هـ

الخطیب البغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی تا

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ،  الفقیه و المتفقه، تحقیق: أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازی، الریاض، 
دار ابن الجوزی، 1421 هـ

الدارقطنی، أبوالحســن علی بن عمر، الســنن، تحقیق: الســید عبد اهلل هاشــم یمانی المدنی، 
بیروت، دار المعرفة 1386 ق

الدارمی، أبومحمد عبداهلل بن عبدالرحمن، الســنن، تحقیق: فواز أحمد زمرلی، خالد الســبع 
العلمی، بیروت، دارالکتاب العربی 1407 ق

الذهبی، شــمس الدین محمد بن احمد، تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر و العالم، تحقیق 
عمرعبدالسالم ندمری، لبنان، دارالکتاب العربی 1407 ق

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ،  ســیرأعالم النبــالء، تحقیــق: شــعیب الرنــاؤوط، محمــد نعیــم العرقسوســی، 
بیروت، مؤسسة الرسالة 1413 ق، 

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ،  میزان االعتدال فی نقد الرجال، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض والشیخ 
عادل أحمد عبدالموجود بیروت، دار الکتب العلمیة، 1995 م

الــرازی، عبدالرحمــن بــن محمــد بــن ادریــس، تفســیر ابــن ابــی حاتــم، تحقیق اســعد محمد 
الطیب، لبنان، مکتبه العصریه، بی تا

الرامهرمــزی الحســن بــن عبــد الرحمن، المحــدث الفاصل بین الــراوی والواعــی، تحقیق: د. 
محمد عجاج الخطیب، بیروت، دار الفکر، 1404 ق

الرقیق الندیم أبو اسحاق ابراهیم بن القاسم، قطب السرور فی اوصاف الخمور، بی جا، بی تا

الرویانــی، محمد بن هارون، مســند الرویانــی، تحقیق: أیمن علی أبو یمانی، القاهرة، موسســه 
قرطبة 1416 ق

الزبیری، مصعب بن عبداهلل، حدیث مصعب الزیبری، تحقیق صالح عثمان اللحام، اردن، 
دارالعثمانیه 1424 ق، 

الزرکشــی، بدرالدین محمد بن بهادر، البحرالمحیط فی أصول الفقه، تحقیق محمد محمد 
تامر، لبنان، دارالکتب العلمیه 1421 ق
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الزهــری، عبیــداهلل بــن عبدالرحمــن، حدیث ابــی الفضل الزهــری، تحقیق الدکتورحســن بن 
محمد، الریاض، اضواءالسلف 1418 ق

الزهری، أبوعبداهلل محمد بن سعد بن منیع، الطبقات الکبری، بیروت، دارصادر، بی تا

الســبتی المالکــی عیاض بن موســی بن عیاض، مشــارق النوار علی صحاح اآلثــار، بیروت، 
المکتبة العتیقة ودار التراث، بی تا

السجســتانی، أبو داود ســلیمان بن الشــعث، ســنن أبی داود، تحقیق: محمد محیی الدین 
عبد الحمید، بیروت، دارالفکر، بی تا، 

الســندی، محمد بن عبدالهادی، حاشــیه السندی علی سنن النسایی، تحقیق عبدالفتاح 
ابوغدة، حلب، مکتب المطبوعات االسالمیه 1406 ق، 

ســیوطی، عبدالرحمــن بــن ابــی بکــر، الدیبــاج علــی مســلم، تحقیــق ابواســحاق الحوینــی، 
السعودیه، دارابن عفان 1416 ق

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ،  تدریــب الــراوی فــی شــرح تقریــب النواوی، تحقیــق عبدالوهاب عبداللطیف، 
الریاض، مکتبه الریاض الحدیثه، بی تا

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ،  الآللـــیء المصنوعـــة فـــی الحادیـــث الموضوعـــة، تحقیـــق: أبـــو عبـــد الرحمـــن 
صـــالح بـــن محمـــد بـــن عویضـــة، بیـــروت، دار الکتـــب العلمیـــة 1996 م، 

الشافعی، أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبة اهلل، تاریخ مدینة دمشق وذکر فضلها وتسمیة 
مــن حلهــا من الماثل، تحقیــق: محب الدین أبی ســعید عمر بن غرامة العمــری، بیروت، دار 

الفکر، 1995 م

الشــوکانی، محمــد بــن علــی بن محمد، نیــل الوطار من أحادیث ســید الخیار شــرح منتقی 
الخبار، بیروت، دار الجیل، 1973 م

الشــیبانی، أبوبکرأحمد بن عمرو بن الضحاک، االحادوالمثانی، تحقیق باســم فیصل أحمد، 
الریاض، دارالرایة 1991 م

الشیبانی، عمرو بن الضحاک، السنة، تحقیق: محمد ناصر الدین اللبانی، بیروت، المکتب 
اإلسالمی 1400 ق

الشــیرازی، ابراهیم بن علی بن یوســف، المهذب فی فقه اإلمام الشــافعی، بیروت، دار الفکر، 
بی تا

الصنعانــی، أبــو بکــر عبــد الــرزاق بن همــام، مصنــف عبدالــرزاق، تحقیــق: حبیــب الرحمن 
العظمی، بیروت، المکتب االسالمی 1403 ق

الصنعانی، محمد بن إســماعیل، ســبل الســالم شــرح بلوغ المرام من أدلة الحکام، تحقیق: 
محمد عبد العزیز الخولی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی 1379 ق
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الطبرانی، ســلیمان بن أحمد بن أیوب، مســند الشــامیین، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید 
السلفی، بیروت، موسسه الرسالة 1405 ق

الطبرانی، ســلیمان بن أحمد، معجم االوســط، تحقیق: طارق بــن عوض اهلل بن محمد، عبد 
المحسن بن ابراهیم الحسینی، القاهرة، دارالحرمین 1415 ق

الموصــل،  الســلفی،  بــن عبدالمجیــد  الکبیــر، تحقیــق: حمــدی  معجــم    ، _ _ _   _ _ _ _  _ _ _
مکتبةالزهراء 1404 ق

الطبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تأویل القراان، تحقیق احمدمحمدشاکر، بیروت، 
موسسه الرساله 1420 ق

الطحان، محمود بن احمد، تیسیر مصطلح الحدیث، مصر، مرکزالهدی للدراسات 1415 ق

الطرسوســی، محمــد بــن ابراهیــم، مســند عبــداهلل بــن عمــر، تحقیــق: أحمــد راتــب عرموش، 
بیروت، دارالنفائس 1393 ق

الطیالسی، سلیمان بن داود، مسند أبی داود الطیالسی، بیروت، دار المعرفة، بی تا

عبدالباقی بن قانع، معجم الصحابة، تحقیق: صالح بن ســالم المصراتی، المدینة المنورة، 
مکتبة الغرباء الثریة 1418 ق

عدنی، محمد بن یحیی، االیمان، تحقیق حمد بن حمدی، کویت، دارالسلفیه، 1407 ق

عسقالنی، ابن حجر احمد بن علی، تهذیب التهذیب، بیروت، دارلفکر، 1404 ق، 

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ،  فتح الباری شرح صحیح البخاری، تحقیق: محب الدین الخطیب، بیروت، 
دار المعرفة، بی تا

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ،  لسان المیزان، بیروت، مؤسسة العلمی للمطبوعات 1986 م

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ،  تقریب التهذیب، تحقیق محمد عوامه، سوریه، دارالرشید 1406 ق

العمرانی، یحیی بن ابی الخیر، االنتصار فی الرد علی المعتزله القدریه االشرار، تحقیق سعود 
بن عبدالعزیز، الریاض، اضواء السلف 1999 م، 

العینی بدر الدین محمود بن أحمد، عمدة القاری شرح صحیح البخاری، بیروت، دار إحیاء 
التراث العربی، بی تا

غزالی، ابوحامد، االقتصاد فی االعتقاد، لبنان، دارمکتبه الهالل 1993 م

الفاکهــی، ابوعبــداهلل محمــد بــن اســحاق، أخبــار مکــة فــی قدیــم الدهــر و حدیثــه، تحقیــق 
عبدالملک عبداهلل دهیش، بیروت، دارالخضر 1414 ق

ــق:  ــح، تحقیـ ــکاة المصابیـ ــرح مشـ ــح شـ ــاة المفاتیـ ــد، مرقـ ــلطان محمـ ــن سـ ــی بـ ــاری، علـ القـ
جمـــال عیتانـــی، بیـــروت، دار الکتـــب العلمیـــة، 2001 م، 
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القرطبـــی أبـــو عبـــد اهلل محمـــد بـــن أحمـــد، الجامـــع لحـــکام القـــرآن، القاهـــره، دار الشـــعب، 
ـــا ـــی ت ب

ـــؤاد عبـــد الباقـــی، بیـــروت،  ـــن ماجـــه، تحقیـــق: محمـــد ف ـــد، ســـنن اب ـــن یزی القزوینـــی، محمـــد ب
ـــا ـــی ت دار الفکـــر، ب

الاللکائـــی، ابوالقاســـم هبـــة اهلل بـــن الحســـن، شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة والجماعـــة مـــن 
ــة،  ــد ســـعد حمـــدان، الریـــاض، دارطیبـ ــة، تحقیـــق احمـ ــاع الصحابـ ــنة وإجمـ الکتـــاب والسـ

1402 ق

ـــن ســـعد، تحقیـــق: محمـــد  ـــد اللیـــث ب ـــن عبـــد الرحمـــن، مجلـــس مـــن فوائ ـــن ســـعد ب اللیـــث ب
ـــع 1407 ق،  ـــم الکتـــب للنشـــر والتوزی ـــاض، دارعال ـــی، الری ـــن رزق الطرهون ب

المـــاوردی، ابوالحســـن علـــی بـــن محمـــد، الحـــاوی الکبیرفـــی فقـــه مذهـــب الشـــافعی، تحقیـــق 
شـــیخ علـــی محمـــد معـــوض، بیـــروت، دارالکتـــب العلمیـــه 1419 ق، 

ــاء  ــان، داراالحیـ ــار الئمـــة؟مهع؟، لبنـ ــدرر أخبـ ــة لـ ــار االنوارالجامعـ ــر، بحـ ــد باقـ مجلســـی، محمـ
ق،   1403

المـــروزی، نعیـــم بـــن حمـــاد، کتـــاب الفتـــن، تحقیـــق: ســـمیر أمیـــن الزهیـــری القاهـــره، مکتبـــة 
ــد، 1412 ق،  التوحیـ

عبدالجبـــار  عبدالرحمـــن  تحقیـــق  الصـــاله،  قـــدر  تعظیـــم  نصـــر،  بـــن  محمـــد  المـــروزی، 
ق  1406 الدارالمدینـــه  مکتبـــه  المنـــوره،  المدینـــه  الفریوانـــی، 

ـــن عبدالرحمـــن، تهذیـــب الکمـــال فـــی اســـماء الرجـــال، تحقیـــق بشـــارعواد  المـــزی، یوســـف ب
معـــروف، بیـــروت، موسســـه الرســـاله 1400 ق

مفید، محمد بن محمد، اإلفصاح فی اإلمامة، قم، کنگره شیخ مفید )ره( 1413 ق

ــا للنبـــی مـــن الحـــوال والمـــوال والحفـــدة  المقریـــزی، احمـــد بـــن علـــی، إمتـــاع الســـماع بمـ
والمتـــاع، تحقیـــق محمـــد عبدالحمیـــد النمیســـی، بیـــروت، دارالکتـــب العلمیـــة، 1420 ق

المنـــاوی، عبـــد الـــرؤوف، الیواقیـــت والـــدرر فـــی شـــرح نخبـــة ابـــن حجـــر، تحقیـــق: المرتضـــی 
الزیـــن أحمـــد، الریـــاض، مکتبـــة الرشـــد، 1999 م، 

ــق،  ــد، دمشـ ــلیم أسـ ــین سـ ــق: حسـ ــی، تحقیـ ــی یعلـ ــند ابـ ــی، مسـ ــن علـ ــد بـ ــی، أحمـ ــو یعلـ أبـ
ق،   1404 للتـــراث  دارالمأمـــون 

النســـائی، أبـــو عبـــد الرحمـــن أحمـــد بـــن شـــعیب، المجتبـــی مـــن الســـنن، تحقیـــق: عبدالفتـــاح 
أبـــو غـــدة، حلـــب، مکتـــب المطبوعـــات اإلســـالمیة 1406 ق

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ، ســنن الکبــری، تحقیــق: د.عبدالغفارســلیمان البنــداری، بیــروت، دارالکتــب 
العلمیة 1411 ق، 
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النــووی، أبو زکریا یحیی بن شــرف بن مری، صحیح مســلم بشــرح النووی، بیــروت، دار إحیاء 
التراث العربی، 1392 م

نیشابوری، مسلم بن الحجاج، الکنی و االسماء، تحقیق: عبدالرحیم محمدأحمدالقشقری، 
المدینة المنورة، الجامعة االسالمیة 1404 ق، 

_ _ _  _ _ _ _   _ _ _ ،  صحیــح مســلم، تحقیــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــی، بیــروت، دارإحیاء التراث 
العربی، بی تا

الهیثمی، علی بن أبی بکر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، القاهرة، بیروت، دار الریان للتراث/
دار الکتاب العربی، 1407 م
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حديث »امليتة الجاهليَّة«
 وداللته عىل أصل اإلمامة

 

موسی اإلسفندیاري1

الخالصة:

من الروايات املذكورة يف إثبات أصل اإلمامة، حديث »امليتة الجاهليَّة«، وقد ورد عن رسول الله؟ص؟ 

يف ستة مواضيع ، أربعة منها بأسانيد صحيحة، وهي كام ييل: »لزوم تبعية اإلمام، اجتناب التفريق 

بني املسلمني، أمارات وجود بغض أمري املؤمنني؟ع؟ يف قلب املسلمني، اإلرصار عىل رشب الخمر«. 

وموضوعان منها بسند غري صحيح يف مصادر أهل السنة، وهام: »ترك الحج، وترك الجهاد«.

وملا اشــتمل الحديث عىل بعض املواضيع الفقهية كحرمة رشب الخمر، شك بعضهم يف داللة هذا 

الحديث عىل موضوع اإلمامة، وأنها يف إثبات أصل اإلمامة، ولكن بالنظر إىل شأن ورود هذه األحاديث، 

والقرائن املوجودة ميكن أن تعد املواضيع األربعة األوىل رضورية وأصيلة.

املفردات األساسّية: حديث معرفة اإلمام، أصل اإلمامة، امليتة الجاهلية، حديث: »من مات«.

.)m.saber110@yahoo.com( : 1. باحث یفي الوزة العلمیة بقم املقدسة، وخريج مركز اإلمامة التخصصي
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The “Ignorant Death” tradition and its 
 indication for “the originality of Imamate”

Mosa Esfandiari 1 

Abstract
One of the famous traditions for “the originality of Imamate” is 
the “Ignorant Death” tradition which is narrated from the Prophet 
Muhammad (pbuh) in six topics. This tradition is narrated in the 
Sunni sources in four topics of “the necessity of following the Imam, 
eschewing disunion among Muslims, the effects of Imam Ali’s (AS) 
hatred in the heart of the Muslim, and the result of insistence on 
drinking alcoholic beverages” with authentic documents and in 
two topics of “ Hajj abandon and Jihad avoidance” with unauthentic 
documents.
The inclusion of this tradition on some of jurisprudential subjects 
such as insistence on drinking alcoholic beverages has caused 
doubt in its indication for the “the originality of Imamate” among 
some opponents. Regarding the entry occasion of these traditions 
and the extant indications in them, the necessity of all four topics 
and even the originality of some of them can be proved.

Keywords: the tradition of Imam Knowledge, the originality of 
Imamate, Ignorant Death, “man mat (if someone dies)” tradition.

1. Qom Seminary graduate and the graduate of the Imamate of the 
Household (AS) specialized center (m.saber110 @yahoo.com)
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